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Abstract 

The starting point of this thesis is logistical flow-based improvements. Upon contact with the 
current company a product of great significance was presented. The value chain of this product 
passes through several value-adding processes, as well as several non-value-adding, which the 
company would like to map. These activities include non-value-adding, but necessary, 
activities, as well as pure wastes. Therefor the purpose of this thesis is: 

 
To map the internal logistic flow for a specific product, with the purpose to 
identify and minimise non-value-adding activities, in order to eventually, 
based on theory, formulate suggestions of flow-related increases in 
efficiency and improvements 

 
To answer the purpose two research questions have been formulated: 

“How is the current value-flow of the actual product formed, and which wastes can be 
identified?”, and based on the first research question: 

“What activities can be removed without affecting the expectations of the customer negatively, 
and what suggestions of improvements and increased efficiency can be given?” 

The research questions have been responded to thorough analysis of the empirical material, 
collected through document studies, interviews as well as observations. 

The findings of the study are in line with the central theories in the concept of Lean, which has 
been adopted and practiced by organizations of widely differing characters. Based on the value 
flow analysis carried out for the current product, wastes were identified in the logistic flow, 
which are analyzed and addressed. Based on the value flow analysis carried out, a proposal for 
the desired future state has been formulated and illustrated with the basis of existing process 
grouping and division, in which waste is minimized. 
 
Based on the empirical material and results of the study, an educational deficit has been 
identified in the organization. By increasing the theoretical and practical understanding of 
central parts, concepts and tools within the Lean concept, the authors believe that 
improvements in the internal logistics of the company could be achieved and, in the long run, 
according to the theory, for the entire organization. 
 
The overall perspective of the study entails some limitations. The current value-adding 
processes have not been analyzed more deeply than to their flow-related influence in the form 
of production rate and cycle time, as this is of a process technical nature. 
 
Keywords: 
 
Lean, Lean-house, Just-In-Time, JIT, Jidoka, Wastes, Inventory, Value-stream-mapping, 5S, 
Improvements, Logistics, Flow, Japanese lake, Kanban, FIFO.  



 

 

 

Sammanfattning 

Utgångspunkten i examensarbetet är flödesmässiga förbättringar. Vid kontakt med 
fallföretaget presenterades en för företaget viktig produkt. Värdeflödeskedjan för denna 
produkt går genom flera värdeadderande processer, samt flera icke värdeadderande aktiviteter, 
vilka företaget önskar kartlägga. Dessa aktiviteter utgörs både av icke värdeskapande, men 
nödvändiga, aktiviteter, likväl som rena slöserier. Därmed är studiens syfte: 

 

Att kartlägga det interna flöde produkten följer, i syfte att identifiera och 
minimera icke värdeskapande aktiviteter, för att slutligen utifrån teorin 
utforma förslag på flödesmässig effektivisering och förbättring 

För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats:  

”Hur ser värdeflödet för aktuell produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan identifieras?” 
samt, baserat på den första:  

”Vilka aktiviteter kan uteslutas utan att kundens förväntningar påverkas negativt samt vilka 
förslag kan ges utifrån teorin för att effektivisera och förbättra flödet?” 

Frågeställningarna har besvarats genom analys av empiriskt material insamlat genom 
dokumentstudier, intervjuer samt observationer. 

Studiens resultat går i linje med de centrala teorierna inom konceptet Lean, vilket anammats 
och praktiseras av verksamheter av vitt skilda karaktärer. Utifrån den genomförda 
värdeflödesanalysen för aktuell produkt identifierades slöserier i det logistiska flödet, vilka 
analyseras och avhandlas. Utifrån den genomförda värdeflödesanalysen har förslag på önskat 
framtida läge formulerats och illustrerats med grund i befintlig processgruppering och -
indelning, i vilken slöserierna minimerats. 
 
Utifrån studiens empiriska material och resultat skönjas ett utbildningsbehov i organisationen. 
Genom att öka den teoretiska och praktiska förståelsen för centrala delar, begrepp och verktyg 
inom konceptet Lean kan förbättringar inom företagets internlogistik uppnås, och i 
förlängningen, enligt teorin, för hela företaget. 
 
Arbetets flödesövergripande perspektiv medför vissa begränsningar. De ingående 
värdeadderande processerna har inte analyserats djupare än till deras flödesmässiga påverkan 
i form av takt och cykeltid, då detta är av processteknisk karaktär. 
 
Nyckelord:  
Lean, Lean-huset, Just-In-Time, JIT, Jidoka, Slöserier, Lager, Värdeflödesanalys, 5S, 
Förbättringar, Logistik, Flöde, Slöserier, Japanska sjön, Kanban, FIFU
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs dess omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Inom all tillverkningsindustri ökar konkurrensen på den alltmer globaliserade marknaden, där 
aktörer från hela världen försöker öka sin andel. Handeln över gränser har underlättats vilket 
ökat tillgången på råvaror och halvfabrikat, men samtidigt fragmenterat produktionsprocessen. 
Tidigare låg större delen av, eller rentav hela, förädlingsprocessen inom en och samma 
bruksort, medan den i dagsläget kan sträcka sig över och genom flera länder (Jakobsson, 2007). 

I och med den mer öppna världsmarknaden har dessutom möjligheten för både privatpersoner 
och företag att köpa varor och tjänster ökat, inklusive köp direkt från producerande företag. I 
vissa fall flyttar företag hela eller delar av sin produktion till låglöneländer inom EU, främst 
Östeuropa, eller Asien. Lockelsen för företag att flytta produktionen respektive göra inköp från 
låglöneländer är den stora skillnaden i pris, främst beroende på att fasta omkostnader kopplat 
till anläggningen är lägre, samt de lägre lönekostnaderna (Fredriksson & Jonsson, 2009). 
Jämförelsevis är årslönen för en svetsare i Shanghai, Kina, cirka 102 000 renminbi 
(Salaryexpert, 2019), motsvarande ca 140 000 svenska kronor (Sveriges riksbank, 2019), 
jämfört med en svensk svetsare med årslön på cirka 280 000 svenska kronor (Lönestatistik.se, 
2019). 

För att bibehålla sin konkurrenskraft, eller ännu hellre öka den, krävs att företag bedriver sin 
verksamhet på ett mer kostnadseffektivt sätt än sina konkurrenter. Logistik är en central faktor 
i dagens industri (Storhagen, 2003). För att uppnå konkurrensfördelar använder sig företagen 
av olika strategier. Ett exempel på en strategi företag använder sig av med hjälp av logistik är 
att inrikta sig mot kundservice. Detta sker genom att erbjuda nyckeltjänster för kunder. En 
annan strategi företag använder sig av med hjälp av logistik är kostnadseffektivitet. Att vara 
kostnadseffektiv ger dessutom produktivitetsfördelar (Rushton, Croucher, & Baker, 2010). I 
boken The handbook of logistics & distribution management av (Rushton, Croucher, & Baker, 
2010) illustreras tillgängliga konkurrensfördelar om företag tar hänsyn till logistik. Bilden ser 
ut enligt följande:  

 

Figur 1 Logistiskt baserade konkurrensfördelar (Rushton, Croucher, & Baker, 2010) 

En vanlig uppfattning av termen logistik i dagens samhälle kopplar den endast till transport 
och lagring av gods. Med logistik syftas däremot till effektivt arbetssätt för kostnadsminskning, 
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intäktsökning, att tillgängliggöra kapital genom minskning av kapital bundet i lager och hög 
flexibilitet (Jonsson & Mattsson, 2016). Begreppet logistik beskrivs dessutom genom en rad 
aktiviteter där produktions- och materialflöde behandlas noggrant i syfte att uppnå bästa 
effektivitet gällande produktion, transport eller andra aktiviteter vilka en verksamhet utför, 
internt eller externt (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Att tala om logistik innebär 
säkerställandet av att produkter, material eller information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt 
i rätt kvantitet. Utöver det syftar logistik till att öka den ekonomiska vinsten för alla intressenter 
i en försörjningskedja. Detta görs genom lägre kostnader, högre intäkter och mindre bundet 
kapital. Ur ett samhällsperspektiv agerar effektiv logistik i enlighet med miljövänliga och 
långsiktiga arbetssätt och krav (Jonsson & Mattsson, 2005). Mattsson och Jonsson (2005) 
definierar logistik enligt följande: 

 planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 
från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och 
övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, 
låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.  

Utöver logistik utgör termerna ”Lean” och ”Just-In-Time” (JIT) ledord hos många företag vilka 
söker förbättringar inom och i anslutning till sin verksamhet. Med ”Lean” menas ofta olika 
verktyg och metoder i syfte att öka effektiviteten och minimera slöserier (Ahl & Kärnqvist, 
2014), medan ”Just-In-Time” kortfattat hänvisar till en produktionsstrategi baserad på ett 
dragande flöde, där ingen hantering eller produktion genomförs förrän efterfrågan finns längre 
ner i flödet (Alsterman, o.a., 2015). Då konkurrensen ökar inte bara på marknaden, utan även 
om tillgången till råvarorna är högsta möjliga effektivitet och minsta möjliga slöseri vitala för 
ett företags långsiktiga överlevnad (Vrat, 2014). 

Konceptet Lean karakteriseras av ett effektivt arbetssätt, vilket under de senare åren har 
implementerats successivt av tillverkande företag, men även av företag med annat 
fokusområde, exempelvis tjänsteföretag (Liker, 2009). För att skapa förståelse för konceptets 
betydelse krävs att en övergripande beskrivning av Lean formuleras för att fastställa en generell 
definition varefter företag som avser implementering av Lean kan ta hjälp av. Lean består av 
olika verktyg vilka hjälper företag att effektivisera produktionen till den lägsta möjliga 
kostnaden. En grundläggande princip inom konceptet är standardiserat arbetssätt vilket utgör 
grunden till allt förändringsarbete. Standardiserat arbetssätt kan uppnås med hjälp av 
verktyget ”5S” (Garrido Azevedo, Govindan, Matias, Pimentel, & Quesado Pinto, 2018). För att 
implementera standardiserat arbetssätt i ett produktionssammanhang och för att utreda vilka 
aktiviteter är nödvändiga för att tillföra värde till en produkt eller tjänst kan en 
värdeflödesanalys tillämpas för att identifiera värdeadderande aktiviteter och slöserier (Alagic, 
2012). Slöserier är kategoriserade inom konceptet Lean utifrån olika karaktär. Lean 
kategoriserar slöserier i form av överproduktion, väntan, kassation eller omarbete, onödiga 
rörelser, överarbete, lager, samt transport, vilka gemensamt kallas ”de 7 slöserierna” 
(Alsterman, o.a., 2015), (Garrido Azevedo, Govindan, Matias, Pimentel, & Quesado Pinto, 
2018). Då slöserierna kan vara svåra att identifiera nyttjas verktyget värdeflödesanalys, vilket 
tydligt kartlägger de ingående processerna (Bergman & Klefsjö, 2012) samt material- och 
informationsflöden (Olhager, 2013), (Alsterman, o.a., 2015).  Slöserierna minskas eller 
elimineras med hjälp av verktyg inom Lean vilka bidrar till standardisering och effektivisering 
(Alsterman, o.a., 2015). Ett centralt verktyg benämns ”5S” och syftar till att stabilisera 
verksamhet. 5S bidrar till att minimera eller eliminera slöserier genom att sortera, strukturera, 
systematisk städa, standardisera samt vidmakthålla genom självdisciplin (Carreira & Trudell, 
2006).  

1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet genomförs tillsammans med ett tillverkande företag i processindustrin. 
Företaget tillverkar och förädlar detaljer i flera delprocesser i form av gjutning, CNC-
bearbetning, kvalitetskontroll samt emballering. Dessa delprocesser utformar tillsammans ett 
logistiskt flöde vilket företaget strävar efter att effektivisera och förbättra. Företagets filosofi är 
att investera i modern teknologi där automatisering är en central faktor. Konkurrenskraften 
ökar i samband med automatisering vilket hindrar lågkostnadsländerna att blir mer attraktiva 
för produktion (Tenhults Pressgjuteri AB, 2019). Företagets interna flöde har förändrats i 
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samband med investeringar i ny teknik. Till skillnad från många andra företag med snarlik 
tillverkningsteknik erbjuder detta företag dessutom efterbearbetning och montering, vilket gör 
det till ett progressivt och kreativt gjuteri, vilket tar fram olika lösningar tillsammans med sina 
kunder. Detta resulterar i att fallföretaget har förmågan att leverera en komplett produkt utifrån 
kundernas önskemål (Tenhults Pressgjuteri AB, 2019).  

Det faktum att företaget strävar efter effektiviseringar och önskar investera i ny teknik för att 
möjliggöra detta, passade väl med examensarbetets tema. TEPAs önskemål är att effektivisera 
det logistiska flödet för en specifik produkt, vilken står för en betydande andel av företagets 
totala omsättning. Det interna flödet produkten följer innefattar olika förädlingsaktiviteter i 
olika anläggningar, vilket gör det komplext och svåröverskådligt för företaget. Detta motiverar 
kartläggning och identifiering av värdeskapande aktiviteter, men även av slöserier i olika 
former, vilka bör minimeras eller, om möjligt, elimineras, i syfte att förbättra och effektivisera 
flödet.  

Utifrån studerat företag kan kunskap om potentialen för konceptet Lean att uppnå förbättringar 
studeras. Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan studien åskådliggöra och ge vidare insikt om 
vilken typ av verktyg är väsentliga för att uppnå förbättringar för företag av tidigare beskriven 
karaktär. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att företagets uppfattning om sitt logistiska flöde kan 
utvecklas. Vidare framgår att bearbetning sker på olika platser vilket kräver styrning, planering 
och uppföljning. Det logistiska flödet innefattar olika aktiviteter vilka bör kartläggas och 
utvärderas i syfte att identifiera slöserier och, om möjligt, minimera dessa. Därmed är studiens 
syfte: 

Att kartlägga det interna flöde produkten följer, i syfte att identifiera och 
minimera icke värdeskapande aktiviteter, för att slutligen utifrån teorin 
utforma förslag på flödesmässig effektivisering och förbättring 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. I dagsläget arbetar 
företaget ständigt för att effektivisera och upptäcka brister i den interna förädlingskedjan för 
produkten. Förädlingsprocessen för produkten är komplex och innefattar flera separata 
aktiviteter med mellanliggande hantering, transport och lagring, vilket potentiellt innefattar 
slöserier. För att kunna identifiera förbättringsmöjligheter samt mäta effekten av genomförda 
förbättringar krävs en tydlig bild av nuläget. Därmed är studiens första frågeställning: 

1. Hur ser värdeflödet för aktuell produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan 
identifieras? 

I samband med förädlingsprocessens utveckling infördes olika typer av aktiviteter, vilka vid 
tidpunkten ansågs vara nödvändiga för att uppfylla kundens förväntningar. Därmed är studiens 
andra frågeställning:  

2. Vilka aktiviteter kan uteslutas utan att kundens förväntningar påverkas negativt samt 
vilka förslag kan ges utifrån teorin för att effektivisera och förbättra flödet?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
För närvarande präglas fallföretagets produktion i stor omfattning av högvolymsdetaljer, vilka 
står för en betydande del av företagets omsättning. En specifik produkt, i form av remskiva till 
personbilssektorn, står i dagsläget för 20 till 25 procent av omsättningen, vilken kategoriseras 
av företaget som en högprioriterad detalj i företagets produktportfölj, menar fabrikschefen vid 
intervju. 

Studien kommer inte utforska de primära förädlingsprocesserna smältning, pressgjutning 
respektive bearbetning, utan fokusera på de logistiska flödena mellan processerna. Studien 
kommer inte innefatta någon djupare analys av orsak till eller omfattning av kassation, då 
denna är kopplad till kundkrav respektive produktionsteknikens och -utrustningens 
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inneboende begränsningar. Effekterna av kassationer, i form av omarbetning respektive 
returflöden, kommer dock beröras till viss del. Då produktionsvolymerna under arbetets 
utsträckning varit lägre än normalt har inte den manuella delen av bearbetningen varit aktiv 
och därmed inte kunnat observeras, beräknas eller analyseras. Denna del beaktas dock under 
värdeflödeskartläggningen som ingående delar i den ordinarie förädlingskedjan. 

I figuren nedan representeras studiens fokusområden av de inringade partierna. 

 

Figur 2 Omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sex kapitel vilka presenteras nedan. Utgångspunkten i uppsatsen är 
generell för att sedan tratta ner problemet till ett specifikt problemområde. Denna struktur 
används för att vägleda läsaren igenom uppsatsens olika delar, från en generell nivå till det 
analyserade problemet. Varje kapitel börjar med metatext vilket ger läsaren en kort beskrivning 
av innehållet i respektive kapitel. Det första kapitlet börjar med inledning där 
problembeskrivningen presenteras samt frågeställningarna vilka nyttjas för bevarandet av 
syftet. I nästa kapitel presenteras de använda metoderna för datainsamling, tillämpad ansats 
samt kronologisk ordning av arbetsprocessen. I kapitel tre avhandlas de nödvändiga teorierna 
för att besvara studiens syfte. I kapitlet görs dessutom en koppling mellan frågeställningar och 
teorier. Kapitel fyra presenterar det empiriska materialet vilket samlades in med hjälp av 
metoderna presenterade i metod och genomförande samt med utgångspunkt i teorierna 
presenterade i det teoretiska ramverket. I kapitel fem analyseras det empiriska materialet 
utifrån frågeställningarna vilka besvarar studiens syfte. Kapitel sex innehåller diskussioner 
kring resultat och metod. I kapitel sex finns dessutom slutsatser samt rekommendationer 
författarna anser att vara rimliga för fallföretaget presenterade. Vidare forskning kring ämnet 
tas upp slutligen för att belysa intressanta områden för vidare forskning, se Figur 3 Studiens 
disposition. 
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Figur 3 Studiens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Studien syftar till att bidra med ökad kunskap kring hur internlogistiken på ett 
processorienterat företag kan effektiviseras utifrån centrala teorier och verktyg inkluderade i 
konceptet Lean. Efter initial kontakt med företaget utformades två frågeställningar, vilka efter 
besvarande bidrar med kunskap för att initiera ett förbättringsarbete med fokus på logistiska 
flöden. Den första frågeställningen rör etablerandet av en bild av nuläget, vilket enligt teorin är 
en förutsättning för vidare förbättringsarbete, samt identifiering av pågående slöserier. Den 
andra frågeställningen behandlar vilka av de kartlagda aktiviteterna möjligen kan uteslutas, 
samt vilka åtgärder teorin förespråkar för vidare förbättringar i verksamheten.  Arbetet 
genomförs i form av en fallstudie på aktuellt företag, där observationer, intervjuer respektive 
dokumentstudier utgör grunden för insamling av empiriskt material.  

I kapitlet beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys vilka används för att besvara 
studiens frågeställningar. I figuren nedan presenteras kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder: 

 

Figur 4 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

För att besvara studiens första frågeställning ansågs observationsmetoden vara lämplig, under 
vilken även mätningar genomfördes. Observationsmetoden bidrar till ökad förståelse av 
nuläget eftersom metoden riktar sig mot studie av naturliga skeenden och beteenden i naturliga 
miljön (Patel & Davidson, 2011). Uppsatsens första frågeställning är: Hur ser värdeflödet för 
aktuell produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan identifieras? 

Uppsatsens utgångspunkt utgörs av en bild av nuläget. Nuläget kan målas upp genom att 
observera beteenden och skeenden av relevanta faktorer i samband med produktion av den 
studerade detaljen. Observationer av hantering, lagring, transport, rutiner, mätningar av olika 
arbetsmoment är nödvändiga för att skapa en bild av nuläget. Dessa observationer har renderat 
i en värdeflödeskartläggning av den aktuella produkten. För att skapa en djupare förståelse för 
produktionen och ledningen av den samma har intervjuer genomförts med innehavare av 
nyckelbefattningar. 

Besvarandet av andra frågeställningen, ”Vilka aktiviteter kan uteslutas utan att kundens 
förväntningar påverkas negativt samt vilka förslag kan ges utifrån teorin för att effektivisera 
och förbättra flödet?”, utgår från resultatet från första frågeställningen.  

2.2 Arbetsprocess 
Studiens arbetsprocess inleddes med förstudie i form av besök på företaget och ett möte med 
fabrikschefen där diskussioner kring tänkbara områden fördes. Utifrån produktens komplexitet 
och flödets förbättringspotential samt den möjliga ekonomiska inverkan valdes en specifik 
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produkt. Observationer utfördes med logistiskt fokus i syfte att klarlägga logistiken i dagsläget. 
Detta resulterar sedan i en värdeflödesanalys. Resultaten förstärktes genom intervjuer med 
innehavare av nyckelbefattningar. Det empiriska materialet analyserades därefter med stöd av 
det teoretiska ramverket. Rekommendationer för åtgärd samt vidare forskning lämnas i kapitlet 
resultat och diskussion. I figuren nedan presenteras studiens arbetsprocess samt 
överlappningar mellan de ingående processerna. 

 

Figur 5 Studiens arbetsprocess 

 

2.3 Ansats 
Innan arbetet påbörjades hade inga teorier att utgå ifrån valts ut. Att inte utgå från teorier i 
forskningssammanhang innebär inte, enligt Patel och Davidson (2011), att arbetet sker helt 
förutsättningslöst, då författaren har egna idéer och föreställningar vilka oundvikligt kommer 
påverka resultatet. Under fallstudien samlades material in vilket ledde i en icke förutbestämd 
riktning. Detta ledde i sin tur till litteratursökning och -studier, vilka önskades förklara det 
insamlade empiriska materialet. 

I en induktiv ansats beskrivs teorierna sent i forskningsprocessen efter observationer 
genomförts eftersom teorierna baseras på observerat material (Skärvad & Lundahl, 2016). 
Studiens vetenskapliga ansats är därav induktiv. 

Den metodiska ansatsen är primärt av kvantitativ karaktär, vilket Skärvad och Lundahl (2016) 
beskriver som ”att mäta, kvantifiera eller statistiskt beskriva ett fenomen”. Huvuddelen av det 
empiriska materialet består av egna mätningar och beräkningar från genomförda 
observationer. Ett visst kvalitativt inslag finns dock, främst i form av det material som samlats 
in genom intervjuer vilket senare legat till grund för analys. 

2.4 Design 
Studien har genomförts i form av en fallstudie, då författarna vill arbeta med primärdata och 
själva genomföra de observationer vilka ligger till grund för studiens analys och resultat. En 
fallstudie innebär en undersökning av en organisation eller situation. Vid fallstudie skall 
täckande information eftersträvas för att få ett helhetsperspektiv kring problemet eller 
situationen. Vid fallstudie kan information samlas in genom en kombination av 
insamlingsmetoder där intervjuer kombineras med observationer (Patel & Davidson, 2011). 
Generaliserbarheten innebär att resultaten kan appliceras på snarlik företeelse (Patel & 
Davidson, 2011), i detta fallet på företag med liknande karaktär. Inom konceptet Lean, vilket 
studien i hög utsträckning lutar sig emot, talas om ”go to Gemba”, vilket kortfattat innebär att 
man själv ska observera istället för att förlita sig på andrahandskällor då något ska utredas 
(Womack, 2011), (Alsterman, o.a., 2015). 



 

9 

 

Fallstudiens design är av holistisk typ, där en övergripande bild och förståelse för den aktuella 
produktens flöde sökes. Holistisk syn innebär att forskaren ser helheten snarare än delar i 
forskningsproblemet. För att uppnå förståelse av helheten pendlar forskaren mellan delar i 
forskningsproblemet och helheten. Ett exempel är att forskaren, efter en genomförd intervju 
sätter den i studiens sammanhang för att förstå helheten för att sedan studera delar av intervjun 
och kunna förstå dessa var del för sig (Patel & Davidson, 2011).  

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Litteraturstudie 
Enligt Patel och Davidson (2011) innefattar litteraturstudier dels kunskap från teorier och 
modeller, men även tidigare genomförda undersökningar inom det studerade området. 
Kombinerat hjälper dessa att successivt genomföra en avgränsning av det studerade området. 
Vidare menar Patel och Davidson (2011) att författarna av nyttjade rapporter och 
undersökningar bör dela vetenskapligt synsätt med rapportens författare, då detta påverkar 
resultatet. 

Litteratursökningen genomfördes i både tryckta och elektroniska källor i form av 
studentlitteratur, handböcker, studentuppsatser samt forskningspublikationer. I böcker 
publiceras sammanställda teorier och kunskap inom ett visst problemområde (Patel & 
Davidson, 2011). Delar av litteraturen finns fysiskt tillgänglig via högskolebiblioteket medan 
andra delar finns tillgängliga i form av elektroniska böcker och rapporter, i huvudsak via 
Emerald Insight, SpringerLink samt Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

2.5.2 Intervjuer 
En metod för datainsamling är intervju. En intervju innebär att intervjuaren träffar 
respondenten personligen eller via telefonsamtal. Vid en intervju är relationen mellan 
intervjuare och respondent väsentlig. Den påverkar respondentens engagemang och agerande 
under intervjun. Om intervjuaren intar en engagerad roll och visar förståelse för respondenten 
blir motivationen för att svara på frågor blir från respondenten, vilket skapar utförligare svar. 
Respondenten kan lätt känna sig obekväm under en intervju och därmed tillägna sig en 
försvarsattityd om denne upplever att intervjuaren dömer honom på något sätt, medvetet eller 
omedvetet. Därför är intervjutekniken viktig och hänsyn ska tas till mimik och gester under 
utförandet av intervjun (Patel & Davidson, 2011). 

Informationssamling genom intervju beaktar två aspekter. Dessa två aspekter är grad av 
standardisering och grad av strukturering. Grad av standardisering innebär själva 
utformningen av frågor och i den ordning de ställs. En helt standardiserad intervju består av 
identiska frågor ställda i samma ordning till alla respondenter. En låg grad av standardisering 
innebär att frågorna anpassas till respektive respondent. Grad av strukturering innebär 
utrymmet respondenten får för att tolka frågorna beroende på egna uppfattningar eller tidigare 
erfarenheter. En helt strukturerad intervju består av få svarsalternativ respondenten kan 
utnyttja, oftast används frågeformuleringar möjliga att besvara med ”ja” eller ”nej”. En helt 
ostrukturerad intervju ger mycket utrymme till respondenten för att utveckla svaren. Beroende 
av vilken grad av standardisering och strukturering intervjuaren använder kan respondenten 
utveckla sina svar i högre eller lägre utsträckning (Patel & Davidson, 2011).  

Frågorna ställs till respondenten baserat på en lämplig sekvens utifrån problemets karaktär. 
Systematiskt arbete föredras vid konstruktion av frågor för att omfatta alla nödvändiga aspekter 
frågeställningarna i problemformuleringen kväver, för att bli besvarade. En ’’tratt-teknik’’ 
gynnar en rimlig formulering av intervjufrågor. En tratt-teknik innebär allmänna frågor i 
början av intervjun, för att efter hand avhandla mer specifika frågor kring den studerade 
företeelsen. En omvänd ordning kan också användas, där intervjuaren börjar med specifika 
frågor för att sedan, avslutningsvis, gå över till allmänna frågor (Patel & Davidson, 2011). I 
denna studie används kvalitativa intervjuer för att ge respondenten utrymme att utveckla sina 
svar. Enligt Patel och Davidson (2011) innehåller kvalitativa intervjuer frågor med låg grad av 
standardisering och strukturering. En sådan typ av intervju behöver endast en rimlig 
uppställning av teman. Det är dock viktigt att intressanta delområden i problemet inkluderas i 
temat för att, på bästa sätt, besvara frågeställningarna vilka problemformuleringen medfört.  
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Tratt-tekniken är en teknik vilken i denna studie bidrar till att skapa en god kommunikation 
och relation med respondenten och för att fånga relevant information om det forskade 
problemet. Intervjuerna börjar med allmänna frågor, vilket gör att respondenten gör sig bekant 
med upplägget. Därefter avhandlas problemet ur respondentens synvinkel genom specifika 
frågor.  

Tabell 1 Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 
2018-12-06 Klarlägga vilken 

produkt som skall 
studeras 

Fabrikschef Öppen 1h 

2019-04-24 Klarlägga nuläge och 
önskade läge 

Fabrikschef Semistrukturerad 1h 

2019-04-29 Klarlägga nuläge och 
önskat läge 

Produktionstekniker 
gjuteri 

Semistrukturerad 1h 

2019-05-13 Klarlägga nuläge och 
önskat läge 

Produktionsledare 
gjuteri  

Semistrukturerad 1h 

2.5.3 Observationer 
Eftersom förståelse krävs för hur tillverkningsprocessen är upplagd samt utförda 
arbetsmoment är observation en lämplig insamlingsmetod. Observationen är en av de mest 
använda metoderna för att skaffa primärdata om omvärlden. Inom vetenskapsramen är 
observationen inte slumpmässig utan systematisk planerad. Observationsmetoden används i 
olika sammanhang för olika syften, exempelvis för informationssamling inom områden vilka 
behandlar skeenden och beteenden i naturliga fenomen (Patel & Davidson, 2011).  

Observation kan genomföras på olika sätt, beroende på vilka skeenden och beteenden vilka ska 
observeras. I en strukturerad observation kan ett observationsschema vara ett lämpligt verktyg 
för att bestämma vad observerad företeelse och ordning. Däremot innefattar en ostrukturerad 
observation ett utforskande syfte vilket behöver ett antal observationer för att erhålla kunskap 
om det forskade området, vilket utesluter ett bestämt observationsschema (Patel & Davidson, 
2011). I denna studie används ostrukturerade observationer för att samla in kunskap om det 
studerade området. Detta är en utmaning för observatören eftersom det i praktiken är omöjligt 
att observera alla fenomen i det studerade området, även för den mest erfarne observatören 
(Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) menar dessutom att en ostrukturerad 
observation kräver en relativt god kunskap om problemområdet för att kunna fastställa 
lämpliga situationer att observera och registrera, samt vilken övrig observation är viktig för att 
bedriva forskningen i rätt riktning.  

En annan viktig aspekt gällande observationsmetoden är observatörens förhållningssätt. 
Observatören kan vara antingen deltagande eller icke deltagande i den observerade situationen. 
Att vara deltagande observatör innefattar en del praktiska problem. Gruppen, där observatören 
ingår, kan ändra sitt naturliga beteende just för att observatören deltar i situationen. Om 
observatören agerar dolt kommer gruppens beteende inte påverkas av observatören, men då 
finns en risk för observatören att inte kunna samla all nödvändig information (Patel & 
Davidson, 2011).  

Tabell 2 Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
2019-02-27 Skapa överblick av verksamheten, 

studiebesök 
Öppen 2h 

2019-04-04 Flödeskartläggning, mätning 
cykeltid gjutpress, lagerstruktur 

Tidsmätning, överblick lageryta 2h 

2019-05-02 Mätning cykeltid bearbetning, 
avsyning 

Tidsmätning 2h 



 

11 

 

2.5.4 Dokumentstudier 
Studier av intern dokumentation syftar till att ge en bild av faktiskt utfall från en viss process, 
snarare än att ge en bild av dess potential. Granskade dokument avhandlar utfall vid 
bearbetningsprocessen, där huvuddelen av undermåliga exemplar upptäcks, vilka sedan 
kasseras. Dokumenten visar processens reella kapacitet, vilket kompletterar genomförda 
observationer inkluderande cykeltider. 

Tabell 3 Dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 
Kontinuerligt Statistik bearbetningsanläggning Jämförande  

2.6 Dataanalys 
Analysen behandlar det genom intervjuer, observationer samt dokumentstudier insamlade 
empiriska materialet. Under den centrala delen av examensarbetet, i form av 
värdeflödesanalys, identifierades multipla slöserier. För att fördjupa förståelsen för dessa 
jämfördes de med de inom konceptet Lean definierade slöserierna. Teorierna, vilka avhandlar 
slöserier, anger också möjliga grundorsaker till dessa, varför de därav är av intresse att fördjupa 
sig inom. Utifrån de aktuella teorierna framarbetades även förslag på hur dessa kan motverkas. 
För att kunna arbeta fram förslag är insamlad data i empiriavsnittet kategoriserade utifrån det 
teoretiska ramverkets struktur. Metoden att jämföra och passa ihop insamlad empiri med teori 
benämns mönsterpassning.  

2.7 Trovärdighet 
För att bedöma trovärdighet i en kvantitativ studie beaktas två områden: reliabilitet och 
validitet.  Reliabilitet beskrivs som ”frånvaron av slumpmässiga mätfel” (Skärvad & Lundahl, 
2016), där det är ovidkommande av vem eller under vilka omständigheter mätningen 
genomförs. Validitet beskrivs som ”frånvaro av systematiska mätfel”, att mätningen mäter det 
som avses och inget annat. 

Kvalitativa studier innefattar alltid en viss grad av tolkning, vilket innebär att t.ex. ett 
intervjuobjekts uppfattning inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Vid sådana tillfällen ökar 
trovärdigheten om kvantitativa data kan bekräfta intervjuobjektets beskrivning genom så 
kallad triangulering (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Under de genomförda observationerna har data, i form av primärt cykeltider, samlats in genom 
respektive maskins egen redovisning, vilken presenteras efter att cykeln är slut och en ny 
påbörjats. Denna insamlingsmetod innebär en lägre risk för slumpmässiga mätfel jämfört med 
manuell mätning med stoppur eller motsvarande. Genom att mäta i direkt anslutning till aktuell 
process minskar risken för systematiska mätfel jämfört med om cykeltider skulle beräknas 
utifrån produktions- eller försäljningsstatistik, eller utifrån konsumtion i efterföljande process. 

Samtliga observationer har genomförts oanmälda och med minimal inblandning av 
produktionspersonal. På detta sätt har medveten eller omedveten manipulation av processerna 
omöjliggjorts, vilket ökar tillförlitligheten i det insamlade materialet. Relevant information har 
samlats in för vidarebearbetning.  

För att stärka studiens validitet och reliabilitet används det teoretiska ramverket för att 
säkerställa korrekt utförande av värdeflödesanalys samt kategorisering av insamlade data för 
att uppfylla studiens syfte.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier vilka ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori beskriver kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och använd teori. 

 

Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ” Hur ser värdeflödet för aktuell 
produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan identifieras?” beskrivs konceptet Lean i det 
teoretiska ramverket. Inom produktionsfilosofin Lean nyttjas verktyget värdeflödesanalys. 
Värdeflödesanalysen syftar till att bland annat kartlägga var värde adderas till produkten och 
vilka aktiviteter inte tillför värde, eller är rena slöserier (Alsterman, o.a., 2015). I dagsläget 
saknar företaget en tydlig kartläggning av produktens flöde. För att kunna avgöra om ett 
förbättringsarbete ger resultat krävs att utgångspunkten är klarlagd. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka aktiviteter kan uteslutas utan 
att kundens förväntningar påverkas negativt samt vilka förslag kan ges utifrån teorin för att 
effektivisera och förbättra flödet?” beskrivs konceptet Lean i det teoretiska ramverket. Vid 
utredning och klargörande av problem kan verktyget Japanska sjön nyttjas, vilket genom 
systematisk sänkning av buffertar och mellanlager exponerar problem i och mellan processer 
(Alsterman, o.a., 2015). Verktyget 5S avhandlas då dessa arbetsmetoder bidrar till stabilitet i 
arbetets utförande, vilket möjliggör uppföljning av förbättringar och minskar variation på 
grund av den mänskliga faktorn (Garrido Azevedo, Govindan, Matias, Pimentel, & Quesado 
Pinto, 2018). 
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3.2 Ledningsfilosofin Lean 
En organisation utformad enligt Lean består av olika processer i ett flöde vilka är utformade för 
att uppnå högsta möjliga effektivitet med användning av minsta möjliga mängd resurser 
(Anhede, Bicheno, Hillberg, & Holweg, 2006). Grundstenarna i Lean innefattas av att eliminera 
slöserier, skapa värde för kunden (Bergman & Klefsjö, 2012), skapa oavbrutna flöden som styrs 
av självständiga team. Historiskt sett var Toyota den första aktören på marknaden som har 
använt Lean som produktutvecklingskoncept. Toyota påstår själva att inte bara Lean är den 
enda faktorn vilken bidrar till framgång gällande produktutveckling, utan utförliga förstudier 
om framtida tillstånd görs, proaktivt arbete utförs för att upptäcka problem i tidigt skedde och 
därmed kan korrigering utföras tidigt. Lean syftar också till att information ska finnas 
tillgänglig för alla. Detta ger möjlighet för de inblandade personerna att diskutera ett problem. 
Resultatet blir då att medarbetare med olika kunskap deltar i problemlösningen och avhandlar 
problemet från olika perspektiv, tack vare att nödvändig information finns tillgänglig för alla 
(Ahl & Kärnqvist, 2014).  

3.2.1 Lean-huset 

För att visualisera Lean-konceptet nyttjas ofta liknelsen av ett hus, där delarna representerar 
de metoder vilka möjliggör att hålla en verksamhet Lean (”mager”). Liknelsen antyder att för 
att huset ska stå stabilt och långsiktigt måste grunden vara stabil innan väggarna/pelarna reses. 
Slutligen läggs taket på, vilket representerar företagets vision och mål, vilket i sin tur förutsätter 
att båda pelarna är stabila och hållbara (Alsterman, o.a., 2015).  

 
Figur 7 Lean-huset, egen tolkning 

3.2.1.1 Grundförutsättningar 

Husets grund, vilken representerar de grundförutsättningar på vilket verksamheten vilar, 
består av standardisering av hur arbete genomförs, samt utjämning av flöde. Standardisering 
innebär en överenskommelse om att alla berörda arbetar utifrån det sätt som vid tillfället är det 
bästa kända, där metoden 5S är en vanlig utgångspunkt. Ett standardiserat arbetssätt bidrar till 
att skapa lärande i organisationen, till förutsägbarhet samt att upptäcka avvikelser (Alsterman, 
o.a., 2015). Utjämning av flöde innebär att beläggningen av flödet är så jämn som möjligt över 
tid, vilket sker genom planering. Ett utjämnat flöde för med sig flera positiva effekter i form av 
högre flödes- och resurseffektivitet samt kvalitet. Ett mått på flödeseffektivitet 

 ä  ÷ , medan resurseffektivitet är ett mått på produktivitet, hur 
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stor del av tiden resursen skapar värde ä  ÷ ä   (Alsterman, o.a., 
2015). 

3.2.1.2 Just-In-Time 

Den ena pelaren i Lean-huset kallas Just-In-Time, eller JIT, även känt som nollagersystem 
(Vrat, 2014). Just-In-Time är en princip som strävar mot att ingenting produceras förrän det 
finns ett faktiskt behov, eller omvänt: rätt produkt på rätt plats, i rätt kvantitet i rätt tid, enligt 
logistikens grundprincip (Mattsson, 2004). Grundläggande förutsättningar för arbete enligt 
JIT är dragande system, takt och kontinuerligt flöde .  I ett idealiskt läge innebär detta att inte 
heller råvaran till produkten köps eller levereras förrän slutkunden gjort sin beställning, vilket 
betyder att lagernivån är noll. Vrat (2014) menar att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda 
för att kunna praktisera verksamhet helt enligt JIT/nollager. De är: 

- Leverantören, intern eller extern, måste vara fullständigt pålitlig och helt utan risk att 
misslyckas med leverans 

- Leverantören är närbelägen, då frekventa leveranser av små kvantiteter är ekonomiskt 
rimliga utan att driva upp transport- eller ordersärkostnader 

- Leverantören har kapacitet hög nog att leverera enligt önskemål, till önskad plats i rätt 
tid utan att lägga kostnaden för den högre kapaciteten på kunden 

- Kvaliteten på levererad produkt eller material är enligt överenskommelse, utan behov 
av reklamation eller retur. Kvalitetskontrollen är momentan på grund av den låga 
orderkvantiteten. 

Kanban & FIFU 

I ett dragande system är Kanban, japanska för ”kort” eller ”synligt bevis”, en metod att signalera 
behov mellan processer. Detta kan innebära att en process kallar på leverans av material från 
en föregående process, varpå en signal lämnas om att produktion skall påbörjas av ett nytt parti. 
Om det är av vikt att material levereras i rätt ordning, sekvens, kan ett system enligt principen 
Först In, Först Ut (FIFU) implementeras (Skärvad & Lundahl, 2016).  

3.2.1.3 Jidoka 

Jidoka är den andra pelaren i Lean-huset. Jidoka är japanska och innebär kvalitetssäkring av 
det som produceras (Alsterman, o.a., 2015). Kvalitetssäkring sker genom att vidta åtgärder som 
gör det enkelt att göra rätt direkt, samt att direkt stoppa processen om något avviker från plan 
eller standard. Då avvikelser upptäcks analyseras och åtgärdas dessa i syfte att de aldrig ska 
uppstå igen, vilket innebär att organisationen lär sig. Jidoka är i sin tur indelad i två principer 
(Alsterman, o.a., 2015), (Garrido Azevedo, Govindan, Matias, Pimentel, & Quesado Pinto, 
2018): 

- Inbyggd kvalitet: 

o Utrustningen måste möta de krav produkten och produktionen har, vilket i sin 
tur förutsätter att den underhålls på rätt sätt 

o Det finns en tydlig definition av som är kvalitetsmässigt godkänt respektive 
undermåligt då detaljen passerat respektive förädlingsprocess 

o Arbete där kvaliteten påverkas är tydligt beskrivet och lätt att följa, vilket 
utesluter att enskild individ utför arbetet på ett undermåligt sätt 

o Den enskilde arbetaren utför sitt arbete enligt överenskommen standard 

- Stoppa vid fel: 

o Då fel upptäcks måste den enskilde arbetaren våga stoppa processen, trots risk 
för ökade kostnader eller förseningar kortsiktigt, i syfte att möjliggöra analys 
och åtgärd. En rädsla för repressalier eller utpekande i negativ mening riskerar 
att effektivt hindra detta ingripande. 
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3.2.1.4 Vision 

Taket på Lean-huset representerar företagets vision, det man vill uppnå med sin verksamhet 
genom att arbeta enligt filosofin Lean.  

3.2.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys syftar till att analysera ”flödet av material och information, samt på 
ledtiden över ett flertal processer” (Rother, 2013), samt ”vidga perspektivet från en snäv 
fokusering på förbättringar i enskilda processer till att förbättra helheten” (Alsterman, o.a., 
2015). Vidare menar Rother (2013) att ledtid kan härledas till ett lager, vilket i sin tur är kopplat 
till hur väl de i flödet ingående processerna fungerar. Värdeflödesanalysen underlättar 
identifiering av nödvändiga och icke nödvändiga processer. En utgångspunkt är att sätta ihop 
alla tillgängliga processer samt förstå hur de är sammanlänkade. För att minimera risken för 
ett ohanterligt arbete ska endast värdeflödeskartläggningen innehålla den undersökta 
produkten (Andersson & Hjelmqvist, 2017). 

I en värdeflödesanalys görs övervägande för att belysa vilka förädlingsprocesser eller 
arbetsmoment bör ses över för att uppnå bäst effektivitet i försörjningskedjan. Ett slutmoment 
i värdeflödesanalysen är att rita en karta med önskat läge, där identifierade brister minimerats 
eller eliminerats. Därigenom utmanas bristerna, upptäckta i tidigare kartläggning, och 
förbättringar möjliggörs (Lean Manufacturing Tools, 2019).  

I boken Toyota Kata – Lärande ledarskap, varje dag  (Rother, 2013), påpekar författaren risken 
med att nyttja verktyget värdeflödesanalys för processförbättring, då verktyget kan synliggöra 
så många potentiella förbättringspunkter och -områden att det blir svårt att fokusera. 
Författaren menar vidare att kapaciteten till förbättring då späds ut om insatserna sprids över 
alla delar av flödet där behov av förbättring identifierats.  

3.2.2.1 Initiala överväganden 

Värdeflödesanalysen genomförs på en produkt eller produktfamilj vilken önskas kartläggas 
baserad på fastställda urvalskriterier (Alsterman, o.a., 2015). Urvalskriterierna för produkten 
eller produktfamiljen bör vara: 

o att de behöver förbättringar 

o de är viktiga för företaget  

o hög sannolikhet att förbättring uppnås och slutligen att förbättringsarbetet för 
respektive produkt eller produktfamilj kan användas som exempel för andra produkter.  

3.2.2.2 Värdeflödekartans utformning 

När en värdeflödeskartläggning ska genomföras bör vissa initiala överväganden göras:  

o hur detaljerad ska processkartan vara? 

o Irrelevanta detaljer vilka inte bidrar till processkartans syfte ska helst undvikas 
eftersom det kan försvåra arbetet (George, Rowlands, Price, & Maxey, 2005).  

Första steget i värdeflödekartans utformning, enligt George, Rowlands, Price och Maxey 
(2005), är att identifiera och definiera flödet för produkten vilken önskas kartläggas. För att 
underlätta produktidentifieringen och -urvalet kan följande kriterier nyttjas: 

o Om produkten är del av en produktfamilj kan en gemensam karta utformas, 
representativ för alla ingående produkter  

o Produkten bör ha en hög produktionsvolym och -kostnad, samt ha en stor inverkan på 
kundsegmentet, varför förbättringar önskas uppnås. 

3.2.2.3 Praktiskt genomförande 

Den praktiska delen av värdeflödesanalysen kan delas in i sex successiva steg (Alsterman, o.a., 
2015), vilka är följande: 
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1. Illustrera processflödet. Detta görs med hjälp av symboler, vilka representerar 
huvudaktiviteterna, placerade i successiv ordning från råvara till leveransklar 
produkt 

2. Då processerna är kartlagda adderas materialets flöde mellan processerna, 
inklusive från leverantör av råmaterial. Samgruppering av material med identiskt 
flöde sker.  

3. Då materialflödet är illustrerat adderas informationsflödet mellan de ingående 
aktiviteterna. Informationsflödet ska visa hur processerna kommunicerar internt 
samt hur kommunikation sker med kund respektive leverantör. I kartläggningen 
skall även insamlingsmetod framgå (elektroniskt, manuell, ”gå och se”).  

4. Då processer samt flöden är klarlagda adderas data utifrån de ingående 
aktiviteterna. Data rörande respektive process kan vara, men är inte uteslutande, 
följande: 

a. Arbetstider 

b. Tillgång till resurs 

c. Takttid: tillgänglig tid för tillverkning av ett exemplar. Takttid beräknas 
 / å  (Alsterman, o.a., 2015) 

d. Cykeltid: planerad respektive faktisk. Cykeltid är den tid det tar att 
framställa ett exemplar av produkten i en process (Mattsson, 2004) 

e. Tillgänglig tid 

f. Verklig kapacitet 

g. Antal operatörer som utför aktiviteterna  

h. Kassationsnivåer  

i. Driftstopp samt orsak till desamma i form av maskinerhaveri, material- 
och/eller informationsbrist,  

j. Partistorlekar och leveransvolymer 

5. Slutligen adderas ledtider, förseningar (kötider eller flaskhalsar), 
bearbetningstider och inställningstider. En flaskhals innebär att hela 
försörjningskedjan påverkas av en resurs vilken har en begränsad 
produktionskapacitet. Ju senare flaskhalsen uppstår i förädlingskedjan desto 
svårare är det att hantera den och vice-versa (Olhager, 2013). 

6. När kartan är klar bör en slutlig verifiering göras av en person vilken behärskar 
processen, men inte tillhör projektgruppen. Eventuella justeringar görs 
tillsammans med personal vilken arbetar med processerna (George, Rowlands, 
Price, & Maxey, 2005). 

3.2.3 De sju slöserierna 

Inom konceptet LEAN talas frekvent om Mudas, eller slöserier på svenska. En enkel definition 
av slöseri är ”något som inte tillför värde” (Liker, 2009). Ännu enklare är att betrakta slöserier 
som något kunden inte vill betala för. Slöserier har en direkt inverkan på kostnader och kan stå 
för upp till 90 procent av en kostnadsökning (Garrido Azevedo, Govindan, Matias, Pimentel, & 
Quesado Pinto, 2018). Detta menar författarna är den stora fördelen med produktion enligt 
konceptet Lean, vilket siktar in sig på eliminering av slöserier i syfte att minska kostnader. 

En minnesregel för de sju slöserierna är den engelska förkortningen WORMPIT (Alsterman, 
o.a., 2015), vilken står för följande: Waiting – Overproduction – Rejects – Motions – Processing 
– Inventory – Transport.  

o Waiting – väntan 
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Väntan innebär att ett processteg inte kan påbörjas förrän det föregående är avslutat, eller att 
detaljen inte anlänt till stationen. Detta innebär ofta att operatören behöver vänta på detaljen 
eller arbetar i en lägre takt än nödvändigt. Orsaken till väntan är låg grad av synkronisering av 
efter varandra följande processer. Detta i sin tur kan ha flera orsaker i form av instabila 
processer med varierande cykeltider, utdragna ställtider eller kvalitetsproblem. 

o Overproduction – överproduktion 

Överproduktion innebär att fler exemplar av en viss produkt tillverkas än som faktiskt 
efterfrågas av kunden, eller att tillverkningen sker för tidigt vilket genererar lager med följande 
kapitalbindning samt risk för skador. Detta slöseri ses ofta som det värsta, då det driver och 
ökar övriga slöserier. Överproduktion har flera möjliga grundorsaker i form av opålitliga 
processer där undermåliga eller kasserade exemplar behöver kompenseras, ojämn 
produktionsplanering där detaljer produceras innan faktiskt behov finns, obalanserade 
delprocesser med flaskhalsar invid vilka mellanlager byggs upp. 

o Rejects/defects – kassationer eller omarbete 

Detta slöseri benämns ofta som omarbete och innebär att den producerade detaljen behöver 
mer bearbetning än planerat. Detta kan bero på att operatören gör fel antingen i form av ett 
misstag eller otillräcklig utbildning, att förädlingsprocessen är felaktigt utformad eller att 
leverantören inte levererar råmaterial enligt överenskommen specifikation. 

o Motions – (onödiga) rörelser 

Onödiga rörelser är rörelser vilka inte tillför produkten värde. Det kan vara i form att 
operatören måste vända och vrida på detaljer, undermålig utformning av arbetsplatsen vilken 
tvingar operatören att förflytta, böja eller sträcka sig för att komma åt material eller verktyg. 
Onödiga rörelser kan också vara då maskiner eller robotar är undermåligt inställda 
resulterande i rörelser vilka tar tid utan att produkten förädlas. 

o Processing – överarbete 

Överarbete innebär att arbete vilket inte värderas av kunden utförs, och denne därför inte är 
villig att betala för. Exempel är onödigt små toleranser på detaljer där det inte krävs för 
funktionen, målning, lackering eller polering av ytor vilka inte syns eller kräver behandlingen. 
Orsaken till överarbete kan vara att tydlig instruktion och standard för hur arbetet ska utföras 
saknas, eller att specifikationen från kunden är otydlig eller ofullständig och att operatören tar 
det säkra före det osäkra och ”gör lite extra”. 

o Inventory – lager 

Med lager menas råmaterial, produkter-i-arbete (PIA) samt färdiga produkter i väntan på 
leverans. Lager binder kapital fram till att kunden betalat produkten, vilket ofta sker efter 
leverans. Lager kräver dessutom plats för att just lagras, och riskerar att skadas av egen eller 
annan hantering, samt bli inkurant. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att lager kan dölja 
andra problem i produktionsprocessen, där det agerar buffert vilket döljer till exempel en 
instabil process eller oplanerade driftstopp. 

o Transport 

Slöseriet transport innebär att material flyttas i onödan. Det kan bero på att förädling av 
produkten sker på olika platser, exempelvis halvfabrikat tillverkas i Asien och slutmontering 
sker i Europa eller att utformningen av produktionen är funktionellt indelad istället för 
processmässigt, där materialet måste transporteras mellan arbetsstationerna. Återigen är 
överproduktion en pådrivande faktor när det gäller transporter då det bygger lager, vilket 
kräver hantering och transport, vilket kunden i sin tur inte är intresserad av att betala. Onödiga 
transporter ökar dessutom risken för hanterings- och transportskador på produkter och 
utrustning. 
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3.2.4 Japanska sjön 

En metod inom Lean Production kallas japanska sjön. Metoden syftar till att synliggöra 
slöserier vilka döljer avvikelser i en förädlingskedja. Liknelsen menar att vattnet i sjön är 
lagernivåer, till exempel buffertar eller mellanlager mellan olika processer. Buffertens uppgift 
är att kompensera för variationer i produktionen orsakade av exempelvis variation i 
materialtillgång, störningar eller haverier, vilka symboliseras av grynnorna under vattenytan. 
En bieffekt av buffertar och mellanlager är att de samtidigt kan dölja andra slöserier. Genom 
att på ett kontrollerat sätt minska storleken på bufferten/sänka vattennivån till problem 
uppstår/grynnan bryter vattenytan, exponeras avvikelser i respektive process, vilka sedan kan 
uppmärksammas och åtgärdas (Alsterman, o.a., 2015).  

 
Figur 8 Japanska sjön, egen tolkning 

3.2.5 5S 

3.2.5.1 S#1: Sortering (Seiri) 

Att skapa lämpliga förutsättningar för ett arbete vilket behöver utföras är en central faktor inom 
Lean. 5S är ett tillvägagångsätt för att minska slöserier och, om möjligt, även eliminera dessa 
genom standardiserat arbetssätt. Det första S:et betyder att sortera vilket innefattar rätt verktyg 
eller material på rätt plats för operatören vilken utför arbetet. Verktygen eller materialen ska 
vara redo för användning när operatören behöver dem för en specifik aktivitet. Det sparas 
mycket tid och skapar trivsel på arbetsplatsen om operatören inte behöver lägga tid på att leta 
efter verktyg eller material vid utförandet av en aktivitet. Överblivna verktyg eller material ska 
avlägsnas från arbetsstationen och endast verktyg eller material nödvändiga för en aktivitet 
skall bevaras vid arbetsstationen, lättillgängliga för operatören vilken utför aktiviteten 
(Hansson , o.a., 2017).  

Författarna till The Lean Six Sigma Pocket Toolbook  (George, Rowlands, Price, & Maxey, 2005) 
menar att onödiga verktyg eller artiklar skall avlägsnas från arbetsstationen genom en tydlig 
avskiljning mellan nödvändiga och icke-nödvändiga artiklar. Författarna ger dessutom en 
tydlig beskrivning av vilka typer av föremål sorteringen i 5S metoden innebär. Dessa föremål 
kan exempelvis vara onödiga filer i en dator, artiklar vars giltighet har utgått, felaktiga eller 
bristfälliga artiklar vilka ackumulerats över tid, icke-fungerande verktyg/utrusning och 
liknande.  
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3.2.5.2 S#2: Strukturering (Seiton) 

Nästa steg i verktyget 5S är systematisering vilket görs i syfte att fastställa en plats för alla 
verktyg eller material på en arbetsstation. På så sätt behöver tid inte läggas på att leta fram 
verktyg eller material nödvändiga för utförande av en arbetsuppgift. Operatören vet var han 
finner verktygen eller materialen han behöver, vilket skapar effektivitet i utförandet av 
arbetsuppgifter. När ett arbetssystem är väl organiserat kan operatören lättare upptäcka om 
något saknas. Beställning av nödvändigt verktyg eller material kan göras i förväg för att 
tillgängliggöra dem vid behov (Hansson , o.a., 2017).   

Målet med struktureringen är att verktygen eller materialen nödvändiga för utförandet av en 
arbetsuppgift skall vara fysisk lättillgängliga och rangordnade utefter behovet för 
genomförandet av arbetsuppgiften. Grundprinciperna för strukturering av verktyg eller andra 
föremål på en arbetsstation baseras på att operatören ska förflytta sig minsta möjligt för att 
hämta utrustning. Alla verktyg eller nödvändigt material ska vara inom räckhåll, ordnade 
utefter behov (George, Rowlands, Price, & Maxey, 2005). 

3.2.5.3 S#3: Systematisk städning (Seiso) 

Systematisk städning är nästa moment i 5S, vilket görs för att upprätthålla ordningen på 
arbetsplatsen. Efter sortering av nödvändiga och icke-nödvändiga verktyg eller material är det 
viktigt att upprätthålla arbetsstationen med grundlig städning för att undvika förseningar i 
produktionen orsakade av en ostädad arbetsplats (Hansson , o.a., 2017).  

För att definiera och särskilja en ren arbetsplats från en oren arbetsplats behöver tydliga mål 
sättas med hänsyn till säkerhet, avfall eller önskad nivå av renlighet. En checklista kan sedan 
göras för att, i detalj, styra städningen och tydliggöra vad städningen innebär, hur ofta den ska 
utföras och ansvarig för varje del. Uppföljning skall göras periodvis för att kontrollera 
renligheten av utrusning, maskiner, verktyg och liknande (George, Rowlands, Price, & Maxey, 
2005). 

3.2.5.4 S#4: Standardisering (Seiketsu) 

Carreira och Trudell (2006) menar att nästa steg i 5S-metoden, vilket är standardisering, tolkas 
olika och många tycker att det är oklart vad egentligen önskas åstadkommas i detta steg. 
Författarna (Carreira & Trudell, 2006) försöker därför definiera standardisering som en 
indikator av vad som behöver utföras. Sedan menar författarna att en standard är lättare att 
följas ju mer visuell den är. Ett exempel är ett trafikljus vilket vägleder fotgängare och fordon i 
en korsning.  

Med standardisering menas framförallt att skapa ett enhetligt sätt att utföra dagliga uppgifter 
(George, Rowlands, Price, & Maxey, 2005). I detta steg i 5S skapas ett hållbart och repetitivt 
sätt för utförandet av de första tre stegen i 5S, nämligen sortering, strukturering och systematisk 
städning. I boken The Lean Six Sigma Pocket Toolbook ger författarna (George, Rowlands, 
Price, & Maxey, 2005) rekommendationer för hur standardisering av processer kan lättare 
implementeras i det dagliga arbetet. Några av dessa är att använda visuell checkning och 
kontroll av processer eller andra ledtrådar, planera 5S-aktiviteter ofta nog för att upprätthålla 
en ren, ordningsam och säker arbetsplats, samt tydliggöra vem är ansvarig för vilken 
uppgift/process.   

3.2.5.5 S#5: Självdisciplin (Shitsuke) 

Att upprätthålla standard är en utmaning och det kvävs mycket disciplin och uppföljning. Det 
krävs en allmän kartläggning av resultaten för att sammanfatta vad implementeringen av 5S 
har åstadkommit. Revisioner görs för uppföljning av processer och deltagande av ledningen i 
uppföljningsprocessen eftersträvas för att betona vikten av att arbeta på ett standardiserat sätt. 
Med hjälp av en checklista synliggörs avvikelser för alla. Ständiga förbättringar och utmaning 
av standarder bör alltid eftersträvas för att skapa ännu mer effektivitet och trivsel (George, 
Rowlands, Price, & Maxey, 2005).  
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Checklista och resultat från revisioner bör vara publicerade på lämpliga 
kommunikationsplattformar för att möjliggöra att alla medarbetare tar del av informationen. 
Ju synligare desto bättre. Det krävs försiktighet i genomförandet av en revisionsprocess 
eftersom många medarbetare kan uppfatta revisionsprocessen som en kontroll av ledningen på 
medarbetarnas prestation. Därför är det viktigt att ledningen är tydlig med vilka förväntningar 
5S förväntas leverera genom en tydlig kommunikation och återkoppling med medarbetarna 
(Carreira & Trudell, 2006).  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet utförs i samarbete med Tenhults Pressgjuteri AB (TEPA). TEPA tillverkar detaljer till 
fordonsbranschen genom pressgjutningsteknik i lättmetallerna zink och olika 
aluminiumlegeringar. Fallföretaget är processorienterat och är en del av tillverkningsindustrin, 
där stora produktionsvolymer är frekventa. Det aktuella företaget har en stor produktportfölj, 
vari vissa detaljer kräver hög grad av förädling i form av efterbearbetning. På grund av 
företagets fysiska utformning krävs transporter mellan de olika lokalerna i vilka förädling sker. 
Detta faktum ökar vikten av en effektiv internlogistik för att kunna takta förädlingsprocesserna 
och i förlängningen kunna erbjuda korta ledtider för kund, likväl för att hålla likviditet i 
företaget istället för att binda kapital. 

Det direkta förädlingsarbetet sker, i stort sett, uteslutande i automatiserade processer. Manuellt 
arbete finns mellan de aktiviteter vilka genomförs mellan processerna. I enlighet med företaget 
uppskattas att stor förbättringspotential i form av minskade kostnader finns på detta område. 
Produkten tillverkas i en årlig volym av 850 000 detaljer, vilken står för 20 till 25 procent av 
företagets totala omsättning 

Utifrån produktionsstatistik är kassationsfaktorn för produkten 11 procent. Samtidigt har 
kunden informerat om att produkten även kommer produceras av annan tillverkare. För att 
hålla nere produktionskostnaderna önskar fabrikschefen därför en översyn av förädlingskedjan 
förbättringar eftersträvas i syfte att öka lönsamheten på detaljen.  

4.2 Företagets värdeflöde 
En grafisk bild av nuläget presenteras nedan med ingående processer, materialflöde, ledtider 
respektive flaskhalsar samt informationsflöde. Ett första steg i att ta fram en bild av nuläget är 
att kartlägga processflödet. Därefter adderas materialflödet följt av ledtider respektive 
flaskhalsar.  . Slutligen adderas informationsflödet mellan inblandade aktörer och processer.   

4.2.1 Process 

Den första processen är smältning vilken utförs på smälteriavdelningen placerad i anslutning 
till gjuteriet på anläggningen TEPA Nord (TEPA N). Nästa värdeadderande processen är 
pressgjutning vilken utförs på samma anläggning, TEPA N. Den sista värdeadderande 
processen är bearbetning, vilken utförs på anläggningen TEPA Syd (TEPA S). På bilden nedan 
illustreras två olika flöden vilka innefattar TEPA N och TEPA S. Flöde 1 är det ordinarie flödet 
och flöde 2 uppstår då produktionsvolymen överstiger 15 000 detaljer per vecka. I flöde 1 
detaljerna mellanlagras på TEPA N efter att gjutprocessen är utförd. Transport sker sedan till 
TEPA S. I flöde 2 stansas detaljerna manuellt på TEPA N och transporteras sedan till TEPA S 
för manuell bearbetning. Transport sker sedan till TEPA S där detaljerna mellanlagras och 
sedan bearbetas i automatisk bearbetningscell. I flöde 2 detaljerna stansas manuellt på TEPA 
N och transporteras sedan till TEPA S för manuell bearbetning. Returflöde innefattar 
kassationen vilken transporteras från TEPA S till smälteriet på TEPA N för återvinning. 
Returflödet innefattar kassation vilken uppstår från flöde 1 respektive flöde 2. Färdiga detaljer 
transporteras till kund från TEPA N vilket innebär att färdiga detaljer transporteras från TEPA 
S till TEPA N där de lagras i väntan på transport. Ledtiden är  
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Figur 9 Värdeflödeskartläggning nuläge 

4.2.2 Materialflöde 

Då processerna är kartlagda adderas materialets flöde mellan processerna, inklusive från 
leverantör av råmaterial data utifrån de ingående aktiviteterna. Vid produktionsvolymer över 
15 000 detaljer per vecka aktiveras ett parallellflöde, nedan benämnt Flöde 2. Data rörande 
respektive process kan vara enligt, men är inte uteslutande, följande:  

- Arbetstider/tillgänglig tid: Produktionen genomförs under treskift, fem dagar i veckan. 
Detta ger en tillgänglig tid om 60s*60min*24h*5d= 432 000 sekunder per vecka. 

- Tillgång till resurs: produktionsteknikern menar vid intervju att gjutmaskinen har en 
utnyttjandegrad av 95 procent 

- Takttid: tillgänglig tid för tillverkning av ett exemplar. Takttid beräknas som  /
å : (60*60*24*5)/15000= 28,8s/st 

- Cykeltid: planerad respektive faktisk. Cykeltid är den tid det tar att framställa ett exemplar 
av produkten i en process: cykeltiderna för respektive process samlades in via 
cykeltidsredovisning på respektive styrenhet. På gjutmaskinen presenteras dessa som 
planerad respektive faktiskt utfall 

- Antal operatörer vilka utför aktiviteterna: Respektive process pågår utan större 
inblandning av operatör, då dessa är av automatiserad karaktär. 

- Kassationsnivåer: Data rörande kassationsnivåer samlades in genom dokumentstudier av 
produktionsstatistik från bearbetningsavdelningen. I dagsläget uppgår kassationen till 11 
procent av den totala produktionen. 

- Partistorlekar och leveransvolymer: Detaljen produceras i partier om 1512 exemplar, 
fördelat i fyra lastpallar om 378 exemplar, utifrån kavitet i gjutverktyget. Leverans sker på 
veckobasis i volym om ca 15 000 exemplar, fördelat på 600 exemplar per lastpall. 

4.2.2.1 Flöde 1 

Det interna materialflödet börjar i smältugnen på TEPA N, vilken förser flera processer med 
smält metall. Från ugnen transporteras den smälta metallen till en varmhållningsugn, vilken 
matar gjutmaskinen, enligt Figur 9 Värdeflödeskartläggning nuläge. Gjutmaskinen tillverkar 
fyra detaljer per cykel. Efter gjutprocessen kontrolleras detaljerna för gjutfel och skador, varpå 
de sorteras utifrån kavitet, var i gjutverktyget, de tillverkats i motsvarande lastpall. Från 
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gjutmaskinen lokaliserades den ostrukturerade yta där färdiga lastpallar placeras i väntan på 
transport till bearbetning. Efter mellanlagringen transporteras materialet vidare till 
bearbetningsanläggningen, där det återigen placeras i lager i väntan på bearbetning. 
Maskinoperatören flyttar aktuell lastpall till bearbetningscellen, där robot sedan matar detaljen 
genom förädlingsprocessen. Under processen avskiljs undermåliga exemplar automatiskt och 
kasseras utan vidare åtgärd. Efter bearbetningen flyttas materialet till en avsyningsstation där 
varje detalj granskas och undermåliga exemplar avskiljs, innan de slutligen packas och 
emballeras. Då lastpallen är full mellanlagras den i väntan på återtransport till gjuteriet, från 
vilket avtransport till kund sker veckovis. 

4.2.2.2 Flöde 2  

Vid vissa produktionsvolymer initieras ett parallellt flöde till det ordinarie. Fabrikschefen 
menar att detta sker vid volymer över 15 000 detaljer per vecka, medan produktionsledaren 
menar att det sker först vid volymer över 22 000 detaljer per vecka. Det parallella flödet börjar 
vid sorteringen efter gjutprocessen, där 25 procent av detaljerna avskiljs och mellanlagras på 
annan plats än resten. Efter mellanlagringen stansas överflödig metall, innan detaljerna 
återigen mellanlagras i väntan på transport till bearbetningsanläggningen. Efter transport sker 
ny mellanlagring, innan operatör bearbetar detaljerna styckvis i CNC-svarv och -fräs. 
Detaljerna avsynas därefter direkt, då också undermåliga exemplar kasseras, varpå de packas, 
emballeras och mellanlagras inför transport tillbaka till gjuteriet, varifrån transport till kund 
sker veckovis, enligt Figur 9 Värdeflödeskartläggning nuläge.  

4.2.2.3 Returflöde/kassation 

Kasserade exemplar avskiljs dels automatisk i bearbetningsprocessen, men också vid manuell 
avsyning. Dessa utreds därefter, varpå beslut tas om dessa uppfyller kundkrav eller ej. De 
slutligt kasserade exemplaren returneras till gjuteriet, där de smälts ned och återanvänds. 

4.2.3 Ledtider och flaskhalsar 
Ledtider respektive flaskhalsar läggs till värdeflödeskartan. Vid intervju menar fabrikschefen 
att den interna ledtiden uppgår till en och en halv vecka för en veckoleverans, medan 
produktionsledaren uppger en intern ledtid på en dryg minut per styck, sammanlagt under 400 
minuter per lastpall. Flaskhalsar har identifierats i det interna flödet i form av att cykeltiderna 
mellan de värdeadderande processerna skiljer sig, där beräkningar visar att den senare inte 
medger produktion i samma takt som den föregående. Flaskhalsen är inringad i rött i Figur 9 
Värdeflödeskartläggning nuläge. 

4.2.4 Värdeflödeskartan 
För att besvara första frågeställningen samlades data kring nuläget samt identifierbara 
slöserier. Med utgångspunkt i teorin kopplad till värdeflödesanalys och Lean-husets grund 
samlades empiri rörande utjämning i syfte att kartlägga nuläget. Vidare används Japanska sjön 
för identifiering och kategorisering av slöserier.  

Nedan presenteras den nulägeskarta med ingående förädlingsprocesser samt förflyttningar av 
material från råvara till leveransfärdig produkt, vilken formulerades under 
värdeflödeskartläggningens ingående delar, presenterade ovan. Partistorlekar vid respektive 
process framgår av kartan, medan cykeltider har utelämnats i figuren då detta kan vara känsliga 
uppgifter för företaget. 

4.2.5 Informationsflöde 

Då materialflödet är illustrerat adderas informationsflödet mellan de ingående aktiviteterna. 
Informationsflödet ska visa hur processerna kommunicerar internt samt hur kommunikation 
sker med kund respektive leverantör. I kartläggningen skall även insamlingsmetod framgå 
(elektroniskt, manuell, ”gå och se”).  

Kommunikationen mellan företaget och kund respektive leverantör är prognosbaserat, där 
leverans sker genom avrop. Mellan processerna sker ingen direktkommunikation, vilken istället 
går via produktionsledaren.  
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4.3 Identifierade problem enligt företaget 

4.3.1 Lager/buffert 
I dagsläget eftersträvar företaget, enligt fabrikschef och produktionsledare, att sänka 
kapitalbildning i form av lager samtidigt som båda menar att ökning av partistorlekar av PIA är 
önskvärt. Fabrikschefen tydliggör att företaget inte har arbetat konkret med 
lagerhållningsaspekter, men nu har börjat lägga fokus på att dela upp lager mellan råvaror, PIA 
och färdigvarulager, FVL. Produktionsledaren menar också att i dagsläget saknas en tydlig 
struktur för lagerhållning samt standarder kring transport till bearbetningsavdelningen av 
gods. Samtidigt menar produktionsledaren att han har bra kontroll över PIA samt buffert. 
Fabrikschefen menar dessutom att det för företaget är oerhört viktigt att inte ha större 
kapitalbildning än nödvändigt. Detta då stora investeringar genomförts i 
produktionsutrustning, vilket ledde till låg likviditet. Produktionsteknikern på gjuteriet önskar 
ha buffertar mellan processerna för att lättare hantera eventuella haverier. Anledningen är att 
maskinutnyttjandet redan uppnår 95 procent. Produktionsteknikern menar att gjutmaskinen 
där detaljen produceras behövde köras alla timmar i veckan för att möta kundens efterfrågan. 
Det fanns väldigt låga tidsmarginaler för underhåll eller haverier de sista tre-fyra åren, där ett 
stopp på en halvtimme inneburit att produktionen hamnat efter, menar han.  

4.3.1.1 Företagets förslag på åtgärder gällande lager 

För att undvika stora lager anställdes en ny ekonomichef vars uppgift bland annat är att följa 
upp lagernivåer. När det gäller Remskivan önskar fabrikschefen ha en större kapitalbildning i 
de första förädlingsstegen för att senare i flödet bli mer flexibel mot slutprodukt.  

4.3.2 Flaskhalsar 
Vid intervju med fabrikschef och produktionstekniker identifierades flaskhalsar i det interna 
flödet. Remskivan har massproducerats under de senaste åren, där resursutnyttjandet alltid har 
varit huvudfokus på grund av tidigare kapacitetsbrist på gjuteriavdelningen, menar 
fabrikschefen. Fabrikschefen menar dock att flaskhalsen i dagsläget är den automatiska 
bearbetningen på grund av tillgänglig kapacitet medan produktionsteknikern menar att 
flaskhalsen fortfarande är gjutprocessen eftersom gjuteriet inte har tillräcklig kapacitet för att 
motsvara takten på bearbetningen. Detta, menar produktionsteknikern, kräver 95 procent 
utnyttjandegrad på gjutmaskinen för att kunna försörja bearbetningen med detaljer. Företaget 
försöker, enligt fabrikschefen, hålla en jämn nivå mellan resurseffektivitet och 
flödeseffektivitet. Produktionsledaren menar vid intervju att produktionen rörande Remskivan 
inte innefattar några flaskhalsar alls i dagsläget. Interna transporter mellan företagets 
anläggningar skulle han möjligen kunna benämna flaskhals. Vid observation av cykeltider 
kombinerat med analys av produktionsstatistik konstaterades att produktions- och 
konsumtionstakt är i obalans där gjutprocessen förser bearbetningsprocessen med fler detaljer 
än kapaciteten tillåter. Detta resulterar i ett växande mellanlager vilket produktionsledare 
bekräftar och menar är önskvärt. 

4.3.2.1 Företagets förslag på åtgärder gällande flaskhalsar 

Företagets förslag på åtgärd kring flaskhalsar, enligt fabrikschefen, är möjligen att göra 
ytterligare investeringar i produktionsutrustning eller en förändring av aktuell 
produktionsutformning. I dagsläget innefattar bearbetningsavdelningen två automatceller 
samt en manuellcell. En investering skulle innebära en ny automatcell på 
bearbetningsavdelningen för att öka bearbetningskapaciteten.  

4.3.3 Kassation 
Utifrån observation konstateras att, utöver kapitalbildning i form av lagerhållning, 
kassationerna skapar ett eget logistiskt flöde i form av returtransport med tillhörande hantering 
till gjuteriavdelningen. Kasserade exemplar returneras till smälteriet, vilket befinner sig i 
gjuteriavdelningen. I vissa perioder har kassationsfaktorn på Remskivan uppgått emot 15 till 
20 procent vilket innebar stora förluster för företaget. Vinstmarginalen på Remskivan 
minskade dramatisk vid dessa tillfällen. Det är svårt att bestämma, enligt fabrikschefen, vad 
normal respektive onormal kassation innebär. Kassationen uppstår på grund av 
processbrytningar, vilka orsakas av felaktig design av processer eller på grund av 
kompetensbrist hos personalen, menar farikschefen vidare. Haverier är en annan orsak till 
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kassation. Fabrikschefen menar dessutom att kassation beror på framförallt den dåliga 
planeringen och kompetensbrist.  

4.3.3.1 Företagets förslag på åtgärder gällande kassation 

Produktionsteknikern menar att en lösning för att minska kassationen kan vara att röntga alla 
detaljer i samband med tillverkning på gjuteriet för att upptäcka och avskilja undermåliga 
exemplar tidigt i flödet. Om det är lönsamt ekonomiskt att röntga alla detaljer är dock okänt, 
menar han. Personalutbildning har alltid varit en fråga för företaget och det är fortfarande 
oklart hur detta ska ske, enligt fabrikschefen. För att effektivt arbeta mot kvalitetssäkring menar 
fabrikschefen att kompetens krävs för att upptäcka porositet i detaljer och effektivt arbeta mot 
det. I dagsläget gör företaget satsningar för att uppmuntra personalen att dokumentera alla 
problem för att snabbt ta beslut om förändringar. Det är ett stort slöseri att föra en undermålig 
detalj igenom hela flödet för att sedan återföra den till gjuteriet för smältning. Fabrikschefen 
tyckte dock att det fortfarande finns mycket att göra för att få med sig personalen.  

Vid samtliga intervjuer framgår dessutom att ett mer attraktivt läge vore att de värdeskapande 
processerna var placerade närmare varandra. Produktionsledaren betonar att detta skulle 
möjliggöra en mer effektiv kvalitetsuppföljning samtidigt som han menar att logistiken rörande 
Remskivan i dagsläget är tillfredsställande. Produktionsteknikern önskar närhet mellan 
förädlingsprocesserna dock inte i direkt anslutning då detta inte medger buffertar. 

4.3.4 Information och styrning 
Informationsflödet bedöms också vara ett problem, menar fabrikschefen, eftersom gjuteriet får 
information om undermåliga detaljer väldigt sent från bearbetningen. Detta innebär att en 
eventuell korrigering på gjuteriet sker långt efter undermåliga detaljer tillverkats. Rapportering 
från bearbetningen sker tidigast efter tre dagar, vilken produktionstekniker och -ledare 
bekräftar. Det saknas standard för effektiv återkoppling mellan avdelningar. Ledningen 
anordnar veckomöten i Remskivans projekt där olika problem som uppstått avhandlas. Till 
skillnad från fabrikschefen menar produktionsledaren att informations- och 
kommunikationsflödet mellan företagets avdelningar fungerar väldigt bra. Produktionsledaren 
menar dessutom att han får direkt återkoppling då felaktiga exemplar upptäcks. Han förklarar 
samtidigt att det dröjer minst tre arbetsdagar från gjutning till då fel upptäcks under 
bearbetningsprocessen, vilket också produktionsteknikern bekräftar. 

4.3.4.1 Företagets förslag på åtgärder gällande information och styrning 

Att ha förädlingsprocesserna närmare varandra tyckte fabrikschefen, produktionsteknikern 
samt produktionsledare kan vara en lösning.  

4.3.5 WORMPIT, identifierade slöserier 
En central del av konceptet Lean är att ständigt minimera slöserier i det interna värdeflödet, 
vilket avhandlas i teoretiskt ramverk. En enkel definition av slöseri är ”något som inte tillför 
värde för kunden” (Lean Manufacturing Tools, 2019). Vid utformandet av 
värdeflödeskartläggningen identifierades ett antal slöserier, vilka presenteras nedan. Detta görs 
utifrån minnesregeln WORMPIT, beskriven i Teoretiskt ramverk. 

4.3.5.1 Flöde 1 

o Waiting – väntan 

Slöseriet väntan, i meningen att en process måste vänta in den föregående, har inte observerats 
i någon identifierbar utsträckning i den aktuella tillverkningsprocessen. I dagsläget finns en 
obalans i kapacitet mellan processerna, där gjutprocessen har en högre kapacitet än den 
följande bearbetningen, vilket i sin tur minimerar den tid en process får vänta på den 
föregående.  

o Overproduction – överproduktion  
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Slöseriet överproduktion har observerats i tillverkningsprocessen. Överproduktion innebär att 
detaljer tillverkas i för stor kvantitet eller innan behovet finns, och är samtidigt ett slöseri vilket 
driver övriga slöserier. I dagsläget producerar gjutprocessen fler detaljer än den automatiska 
bearbetningen kan konsumera. Fabrikschefen menar dessutom att produktionen redan är 
påbörjad då kunden lägger beställning. Vidare menar produktionstekniker att dennes fokus är 
att möjliggöra maximalt antal tillgängliga maskintimmar, vilket vid tillfället innebär ett 
utnyttjande av maskinen på 95 procent. 

o Rejects/defects – kassationer eller omarbete 

Kassation eller omarbete innebär att en detalj behöver mer bearbetning än planerat, eller är 
oduglig och därav kasseras. Statistiskt underlag från bearbetningsavdelningen pekar på en 
kassationsfaktor om 11 procent vid slutlig bearbetning, varav 36 procent beror på porer och 29 
procent på slagmärken. Den stora personalomsättningen har varit ett problem för företaget, 
enligt fabrikschefen, vilket resulterar i för stor andel ny personal, vilka har svårt att avgöra vad 
är undermåligt eller inte. Om kompetens saknas är risken stor att detaljer faller igenom under 
avsyning, och bearbetas vidare i flödet vilket är ett stort problem för företaget i dagsläget, 
känner fabrikschefen. Det är helt avgörande hur man gör bedömningar och klarar att sköta 
processen tidigt i flödet och därför menar fabrikschefen att företaget har börjat satsa mer på 
kompetensen nu när läget har blivit mer stabilt. Gällande kvalitetskrav kommer i många fall 
tydliga riktlinjer från kunden, vilket återspeglas i företagets beskrivning/kravspecifikation till 
operatören, medan andra kunder än mindre tydliga. Det är företagets ansvar att fråga vad 
kunden är beredd att betala för, poängterar fabrikschefen. 

o Motions – (onödiga) rörelser 

Onödiga rörelser innebär att operatör eller utrustning tvingas utföra rörelser vilka inte tillför 
produkten värde. Det kan vara i form av att operatören tvingas vända och vrida detaljer eller gå 
och hämta material, eller att utrustning gör onödigt långa eller långsamma rörelser. 

För att möjliggöra statistisk uppföljning av pressverktyg samt bearbetningsprocess sorteras 
detaljerna utifrån kavitet efter gjutprocessen. Detta innebär att operatören tvingas lokalisera 
kavitetens ingjutna nummer inuti detaljen, innan denna placeras på motsvarande lastpall. Då 
lastpallen är full flyttas denna till en ospecificerad lageryta, varpå ny lastpall med tillhörande 
krage hämtas på annan plats i fabriken. Efter automatisk bearbetning genomförs avsyning 
okulärt samt med måttolk. Trots optisk besiktning i bearbetningscellen kontrollerar operatören 
detaljen efter porer i ytskiktet samt kontrollerar hålbilden med måttolk.  

o Processing – överarbete 

Överarbete är arbete kunden inte värderar och inte är beredd att betala för. Produkten 
innefattar ingen manuell förädling, vilket minimerar risken för att operatören oavsiktligt tillför 
mer värde än önskat. Detaljen förädlas uteslutande maskinellt i automatiska processer, vilka 
anpassats till kundens önskemål. 

o Inventory – lager 

Med lager menas råmaterial, produkter-i-arbete (PIA) samt färdiga produkter i väntan på 
leverans. Lager binder kapital fram till att kunden betalat produkten, vilket generellt sker efter 
leverans. I dagsläget är förädlingsprocesserna i kapacitetsmässig obalans, vilket bygger lager av 
produkter-i-arbete tidigt i förädlingsprocessen. Då gjutprocessen har en utnyttjandegrad på 95 
procent, vilket fabrikschef samt produktionstekniker uppskattar, produceras fler detaljer än 
bearbetningen har kapacitet till. Därtill menar produktionsledaren att ett särskilt 
säkerhetslager motsvarande flera dagars produktion hålls, samt att tiden från gjutning till 
bearbetning är minst tre dagar. Resultatet blir att lagret av obearbetade detaljer ökar, vilket 
kräver yta, binder kapital, kräver hantering och förlänger ledtiden. Produktionsteknikern 
önskar buffert mellan processerna för att hinna hantera underhåll av maskinen, samt eventuella 
störningar, utan att bearbetningen störs.  

o Transport 
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Slöseriet transport innebär att material flyttas i onödan. Det kan bero på att förädling av 
produkten sker på olika platser på grund av att utformningen av produktionen är funktionellt 
indelad istället för processmässigt. Produktionen på företaget är typiskt funktionsindelad, där 
gjutning sker i en lokal, medan bearbetning sker i en annan på annan del av fabriksområdet. 
Därtill sker avtransport av färdiga detaljer från samma byggnad gjutningen sker i, vilket 
genererar transport tur och retur med truck. Fabrikschefen menar att 60 till 70 transporter tur 
och retur sker dagligen mellan företagets två byggnader för hela produktionen. 

4.3.5.2 Flöde 2 

o Motions – (onödiga) rörelser:  

Då produktionsvolymen överskrider 15 000 detaljer per vecka, enligt fabrikschefen, respektive 
22 000 enligt produktionsledaren, avskiljs 25 procent av de producerade detaljerna, vilka 
därefter stansas manuellt på annan plats i fabriken. Efter stansningen bearbetas detaljerna 
styckvis i en manuellt hanterad CNC-maskin. Okulär besiktning samt kontroll med måttolk 
genomförs av operatören innan detaljerna paketeras och embaleras i leveransvolym.  

o Inventory – lager 

Mellan gjutprocess och manuell stansning mellanlagras detaljerna i väntan på tillgänglig 
operatör.  

o Transport 

I likhet med flöde 1 är produktionen på företaget typiskt funktionsindelad, där gjutning sker i 
en lokal, medan bearbetning sker i en annan på annan del av fabriksområdet. Därtill sker 
avtransport av färdiga detaljer från samma byggnad gjutningen sker i, vilket genererar 
transport tur och retur med truck.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Värdeflödeskartläggning 
För att etablera en utgångspunkt för förbättringsarbete menar teorin att en bild av nuläget 
måste skapas. En metod för detta är att genomföra en värdeflödesanalys, beskriven i teoretiskt 
ramverk under 3.2.2 Värdeflödesanalys. 

Till grund för studiens frågeställningar ligger syftet: 

Att kartlägga det interna flöde som produkten följer, i syfte att identifiera och minimera icke 
värdeskapande aktiviteter, för att slutligen utforma förslag på flödesmässig effektivisering 
och förbättring.  

5.2 Frågeställning 1:  
För besvarandet av den första frågeställningen nyttjas teorin rörande värdeflödesanalys samt 
de sju slöserierna inom Lean, vilka har legat till grund för insamlandet av empiriskt material. 
Första frågeställningen vilken besvarar studiens syfte är: 

Hur ser värdeflödet för aktuell produkt ut i nuläget, samt vilka slöserier kan identifieras? 

5.2.1 Initiala överväganden 

För att kartlägga nuläget, och därmed besvara studiens första frågeställning, genomfördes en 
värdeflödesanalys. Utifrån frågeställning, teori och insamlat empiriskt material kan följande 
konstateras:  

o Teorin menar att detaljens produktionsflöde ska behöva förbättringar. Empirin visar 
att nuvarande produktionsflöde för aktuell produkt behöver förbättringar eftersom 
kassationsfaktorn uppgår till 11 procent vilket innebär en direkt förlust för företaget 
samt att intervjuade befattningshavare har olika uppfattningar om 
produktionsprocessen i nuläget. I motsats till centrala begrepp i konceptet Lean 
karaktäriseras flödet av multipla lagerpunkter, vilka är att betrakta som slöserier. 

o Teorin menar att produkten ska vara viktig för företaget. Empirin visar att den aktuella 
produkten motsvarar 20 till 25 procent av företagets omsättning samt att detaljen 
tillverkas i stora årliga volymer om 850 000 detaljer, vilket gör den högprioriterad för 
företaget. 

o Teorin menar kartläggningen ska ha att hög sannolikhet för att förbättring uppnås och 
slutligen att förbättringsarbetet för respektive produkt eller produktfamilj kan 
användas som exempel för andra produkter. Empirin visar att den aktuella produktens 
flöde innehåller ett antal slöserier, vilket skulle innebära förbättringar då dessa 
åtgärdas. 

5.2.2 Överväganden av värdeflödeskartans utformning  
Enligt teorin ska en värdering göras över hur detaljerad processkartan ska vara. Irrelevanta 
detaljer vilka inte bidrar till syftet ska helst undvikas. Exempel på irrelevanta områden för 
studien är buffertdimensionering. Detta skulle kräva analys av de ingående processerna, vilket 
inte är det perspektiv författarna utgår ifrån vid arbetet, enligt redovisning i 1.4 Omfång och 
avgränsningar. I enlighet med avsnittet 1.4 Omfång och avgränsningar analyseras inte de 
värdeadderande processerna pressgjutning respektive bearbetning i större utsträckning än 
genom studie av cykeltider. Antal operatörer berörda av respektive process bortses också ifrån, 
då den faktiska förädlingen sker i en automatiserad process med minimal mänsklig inverkan. 
Värdeflödesanalysens fokus är dessutom ett förbättrande av helheten snarare än processen.  
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5.2.3 Analys av nuvarande flöde 
Utifrån empirin kunde följande nuläge konstateras:  

5.2.3.1 Process 

I dagsläget innehåller produktens värdeflöde två värdeadderande processer; gjutning 
respektive bearbetning, samt ett flertal icke värdeadderande aktiviteter. Produktens flöde från 
första förädlingssteg till leveransklar produkt passerar genom ett antal icke värdeskapande 
aktiviteter i form av, bland andra, transporter respektive mellanlager med tillhörande 
hantering.  

5.2.3.2 Material 

Fabrikschefen menar att den interna ledtiden för produkten är ca en och en halv vecka, där den 
totala värdeadderande tiden är ett fåtal miljondelar av densamma. I det idealiska läget med 
enstycksproduktion hade den interna ledtiden för ett parti kunnat vara avsevärt mycket kortare 
än dagens. Drivande för produktens förhållandevis långa ledtid är, först och främst 
partistorlekar, multipla transporter och mellanlager med tillhörande hantering.   

För att förkorta ledtiden samt minska kapitalbildning i form av PIA bör partistorlekarna 
minskas i anslutning till gjutprocessen. Med en sådan åtgärd skulle fel upptäckas i tidigare 
skede, vilket skulle förkorta tiden till återkoppling och åtgärd, vilket är ett problem enligt 
fabrikschefen. Dessutom får minskade partistorlekar, och implicit mellanlager/buffertar, 
effekten enligt teorin Japanska sjön, där problem dolda av höga lagernivåer exponeras och 
därmed kan åtgärdas.  

I dagsläget finns delade meningar om var flaskhalsen i produktionen finns. 
Produktionstekniker upplever att gjutprocessen hindrar flödet, medan fabrikschefen menar att 
flaskhalsen är bearbetningsprocessen, vilket också styrks av beräkningar baserade på 
mätningar och statistiskt produktionsunderlag. Produktionsledaren menar att logistiken 
rörande Remskivan fungerar bra och flaskhalsar inte finns i dagsläget. Påståendet stämmer inte 
överens med definitionen av flaskhals samt insamlat empiriskt material. Enligt beräkningar 
baserade på cykeltider finns en obalans mellan förädlingsprocessernas kapacitet där den senare 
processen har en lägre kapacitet än den föregående, vilket hindrar flödet och skapar en 
flaskhals. Teorin menar dessutom att hela produktionsprocessen försvåras ju senare 
flaskhalsen är placerad i förädlingskedjan. Ovan, i Figur 9 Värdeflödeskartläggning nuläge, 
framgår att i nuläget är flaskhalsen (röd markering) identifierad sent i förädlingskedjan, vilket 
försvårar produktionssystemet i form av buffertar och PIA. Enligt intervju med fabrikschef har 
gjutningen tidigare varit flaskhalsen i Remskivans förädlingskedja, vilket går i linje med 
flaskhalsteorins grundidé. 

5.2.3.3 Informationsflödet 

Kombinerat med dagens avsaknad av struktur i mellanlagren/buffertarna riskerar hanteringen 
dessutom att orsaka förseningar i informationsflödet mellan bearbetningen, där fel upptäcks, 
och gjutprocessen, där fel uppstår. Har gjutprocessen fått problem operatören inte upptäcker, 
hinner onödigt många defekta detaljer produceras innan processen stoppas och grundfelet 
identifieras och åtgärdas, vilket är del av grundpelaren Jidoka, stoppa vid fel, i Lean-huset.  

5.2.4 WORMPIT i nuvarande flöde 

Besvarandet av frågeställningen utgår ifrån minnesregeln WORMPIT, vilken hänvisar till de 7 
slöserierna avhandlade i det teoretiska ramverket.  
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5.2.4.1 Flöde 1 

o Waiting – väntan 

Slöseriet väntan, i meningen att en process måste vänta in den föregående, har inte observerats 
i någon identifierbar utsträckning i den aktuella tillverkningsprocessen. I dagsläget finns en 
obalans i kapacitet mellan processerna, där gjutprocessen har en högre kapacitet än den 
följande bearbetningen, vilket i sin tur minimerar den tid en process får vänta på den 
föregående. 

o Overproduction – överproduktion 

Slöseriet överproduktion har observerats i tillverkningsprocessen. Överproduktion innebär att 
detaljer tillverkas i för stor kvantitet eller innan behovet finns, och är samtidigt ett slöseri vilket 
driver övriga slöserier. I dagsläget producerar gjutprocessen fler detaljer än den automatiska 
bearbetningen kan konsumera. Fabrikschefen menar dessutom att produktionen redan är 
påbörjad då kunden lägger beställning.  

o Rejects/defects – kassationer eller omarbete 

Kassation eller omarbete innebär att en detalj behöver mer bearbetning än planerat, eller är 
oduglig och därav kasseras. Statistiskt underlag från bearbetningsavdelningen pekar på en 
kassationsfaktor om 11 procent vid slutlig bearbetning. Dessa kassationer beror i stort sett 
uteslutande på tekniska begränsningar i gjutprocessen, vilket innebär att porer finns kvar i 
materialet. I dagsläget upptäcks dock dessa undermåliga exemplar vid slutkontroll, först efter 
att ha passerat alla förädlingsprocesser, vilket medför att detaljen uppnått sitt maximala 
förädlingsvärde. Det innebär i sin tur maximal förlust per detalj för företaget. 

o Motions – (onödiga) rörelser 

Onödiga rörelser innebär att operatör eller utrustning tvingas utföra rörelser vilka inte tillför 
produkten värde. Det kan vara i form av att operatören tvingas vända och vrida detaljer eller gå 
och hämta material, eller att utrustning gör onödigt långa eller långsamma rörelser. 

För att möjliggöra statistisk uppföljning av pressverktyg samt bearbetningsprocess sorteras 
detaljerna utifrån kavitet efter gjutprocessen. Detta innebär att operatören tvingas lokalisera 
kavitetens ingjutna nummer inuti detaljen, innan denna placeras på motsvarande lastpall. Då 
lastpallen är full flyttas denna till en ospecificerad lageryta, varpå ny lastpall med tillhörande 
krage hämtas på annan plats i fabriken. 

Efter bearbetning med robot genomförs avsyning okulärt samt med måttolk. Trots optisk 
besiktning i bearbetningscellen kontrollerar operatören detaljen efter porer i ytskiktet samt 
kontrollerar hållbilden med måttolk. Produktionsstatistik från bearbetningen visar att av 70 
368 bearbetade detaljer under februari månad, hade ingen felaktig hålbild. 

o Processing – överarbete 

Överarbete innebär att arbete vilket inte värderas av kunden utförs, och denne därför inte är 
villig att betala för. Produkten innefattar ingen manuell förädling, vilket utesluter risken för att 
operatören oavsiktligt tillför mer värde än önskat. Detaljen förädlas uteslutande maskinellt, 
vilket anpassats till kundens önskemål. 
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o Inventory – lager 

Med lager menas råmaterial, produkter i arbete (PIA) samt färdiga produkter i väntan på 
leverans. Lager binder kapital fram till att kunden betalat produkten, vilket generellt sker efter 
leverans. I dagsläget är förädlingsprocesserna i kapacitetsmässig obalans, vilket bygger lager av 
produkter-i-arbete tidigt i förädlingsprocessen. Då gjutprocessen har en utnyttjandegrad på 95 
procent, vilken fabrikschef samt produktionstekniker uppskattar, produceras fler detaljer än 
bearbetningen har kapacitet till. Därtill menar produktionsledaren att ett särskilt 
säkerhetslager motsvarande flera dagars produktion hålls, samt att tiden från gjutning till 
bearbetning är minst tre dagar. Resultatet blir att lagret av obearbetade detaljer ökar, vilket 
kräver yta, binder kapital och kräver hantering. Därtill motverkas principen att stoppa 
processen vid fel enligt Jidoka, då fel upptäcks först flera dagar efter att de uppstått, vilket också 
försvårar lärandet och de långsiktiga åtgärderna. Produktionsteknikern önskar buffert mellan 
processerna för att hinna hantera underhåll av maskinen, samt eventuella störningar, utan att 
bearbetningen störs. Sammanvägt indikerar detta, i likhet med fabrikschefens påstående, att 
lite eller ingen planering av gjutprocessen genomförs. Produktionsteknikern bekräftar även 
detta, och menar att maximering av utnyttjande av gjutmaskinen eftersöks. 

Teorin Japanska sjön menar att lager-/vattennivån är ett slöseri, vilket döljer avvikelser i 
verksamheten. En opålitlig process eller resurs kan verka pålitlig i det större perspektivet om 
det finns en buffert vilken kan konsumeras om störning eller haveri sker. Japanska sjön menar 
att om lagernivån sänks på ett kontrollerat sätt kommer de verkliga avvikelserna, i detta fall 
möjligen flaskhalsarna, exponeras. Detta möjliggör i sin tur att dessa kan utredas och 
elimineras. 

o Transport 

Slöseriet transport innebär att material flyttas i onödan. Det kan bero på att förädling av 
produkten sker på olika platser på grund av att utformningen av produktionen är funktionellt 
indelad istället för processmässigt. Produktionen på företaget är typiskt funktionsindelad, där 
gjutning sker i en lokal, medan bearbetning sker i en annan på annan del av fabriksområdet. 
Därtill sker avtransport av färdiga detaljer från samma byggnad gjutningen sker i, vilket 
genererar transporter tur och retur med truck. Fabrikschefen menar att 60 till 70 transporter 
tur och retur sker dagligen mellan företagets två byggnader, innefattande hela produktionen. 

5.2.4.2 Flöde 2 

o Motions – (onödiga) rörelser:  

Då produktionsvolymen överskrider 15 000 detaljer per vecka, enligt fabrikschefen, respektive 
22 000 enligt produktionsledaren, avskiljs 25 procent av de producerade detaljerna, vilka 
därefter stansas manuellt på annan plats i fabriken. Utifrån beräkningar baserade på 
produktionsstatistik ligger utnyttjandegraden på automatcellerna på bearbetningsavdelningen 
på dryga 62 procent. Detta innebär att flöde 2 uppstår då produktionsvolymerna överstiger 
13 000. Om utnyttjandegraden uppnår 90 procent behöver flöde 2 inte aktiveras förrän 
produktionsvolymerna överstiger 16 000 detaljer/vecka. Ju lägre utnyttjandegraden är på 
automatcellerna desto mer manuell hantering krävs för att hålla produktionstakten.  

Vid stansning i flöde 2 bearbetas detaljerna styckvis i en manuellt hanterad CNC-maskin. 
Okulär besiktning samt kontroll med mattfolk genomförs av operatören innan detaljerna 
paketeras och emballeras i leveransvolym.  

o Inventory – lager 

Mellan gjutprocess och manuell stansning mellanlagras detaljerna i väntan på tillgänglig 
operatör. Utöver kapitalbinding och behov av lagringsyta innebär detta behov av kontroll och 
styrning av ytterligare ett mellanlager för att produktionssekvensen inte ska störas. 

o Transport 

I likhet med flöde 1 är produktionen på företaget typiskt funktionsindelad, där gjutning sker i 
en lokal, medan bearbetning sker i en annan på annan del av fabriksområdet. Därtill sker 
avtransport av färdiga detaljer från samma byggnad gjutningen sker i, vilket genererar 
transport tur och retur med truck.  
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5.3 Frågeställning 2 
För besvarandet av den andra frågeställningen nyttjas teorierna i Lean-huset samt Japanska 
sjön vilka har legat till grund för insamlandet av empiriskt material. Andra frågeställningen 
som besvarar studiens syfte är: 

Vilka aktiviteter kan uteslutas utan att kundens förväntningar påverkas negativt samt vilka 
förslag kan ges utifrån teorin för att effektivisera och förbättra flödet?  

Utifrån den tidigare genomförda värdeflödesanalysen konstateras att flödet präglas av ett flertal 
lagerpunkter samt multipla transporter mellan de värdeadderande processerna i de olika 
lokalerna. Dessutom aktiveras parallella förädlingsprocesser då de automatiska processernas 
kapacitet understiger kundens efterfrågan. Fabrikschefen menar att detta sker då efterfrågan 
överskrider 15 000 detaljer per vecka, medan produktionsledaren menar att denna gräns går 
vid 22 000. Produktens interna ledtid påverkas kraftigt av den höga kapitalbildningen i form 
av mellanlager/buffertar och de frekventa transporterna.  

5.3.1 Förbättringsförslag på identifierade problem 

5.3.1.1 Lager/parti/kapitalbindning 

Utifrån intervjuerna skönjas en diskrepans rörande uppfattningen om innebörden och effekten 
av kapitalbindning i form av produkter-i-arbete. Fabrikschefen menar att arbete pågår mot att 
minska kapitalbindningen, samtidigt då han menar att det kan vara fördelaktigt att öka 
partistorlekarna med 60 procent till att motsvara leveransvolym om 600 detaljer per lastpall, 
vilket produktionsledaren instämmer i. Denna inställning går tvärtemot konceptet Just-In-
Time, vilket förespråkar metoden minskning av partistorlekar för att förkorta ledtiden. Ju färre 
detaljer den först tillverkade detaljen i partiet behöver vänta på, desto kortare blir 
genomloppstiden, och i förlängningen ledtiden för produkten. Inom JIT är idealsituationen 
enstycksflöde, där varje detalj tillverkas först när efterfrågan finns, internt eller externt. Detta 
ökar dessutom möjligheten att kvalitetssäkra varje produkt, då återkopplingen vid problem blir 
ögonblicklig. Vid stora partistorlekar är risken att upptäckandet av fel fördröjs då 
bearbetningssekvensen är omvänd mot gjutsekvensen. Med detta menas att den först 
tillverkade detaljen hamnar först i lastpallen, men sedan bearbetas sist.  

Produktionsteknikerns inställning till kapitalbindning i form av mellanlager är att de frigör tid 
för att åtgärda oförutsedda störningar, med annan terminologi att mellanlagren agerar 
störningsbuffert. I det idealiska läget, där enstycksflöde råder, behövs inga mellanlager då 
processerna är stabila och pålitliga. I verkligheten finns dock en osäkerhet i 
produktionssammanhang där störningar kan uppstå, vilket kan motivera nyttjandet av 
störningsbuffert för att inte störa följande processer mer än nödvändigt och i slutänden orsaka 
leveransförseningar. Störningsbuffertar dimensioneras utifrån störningarnas frekvens och 
varaktighet. Utifrån detta dimensioneras sedan bufferten för att möta konsumtionstakten hos 
efterföljande process. 

5.3.1.2 Informationsflöde 

Informationsåterkopplingen försenas på grund av partiernas storlek.  Detta innebär att i bästa 
fall får gjuteriet återkoppling efter slutfört skift, medan det i värsta fall dröjer upp till två skift 
eller längre innan tillverkning av undermåliga detaljer upptäcks och kan åtgärdas. Vid intervju 
menar produktionsledaren att bearbetning sker tidigast tre dagar efter gjutprocessen, men ofta 
efter ännu längre tid på grund av mellanlagrens storlek. Enligt pelaren Jidoka i Lean-huset ska 
medarbetaren vilken upptäcker fel i produktionen skyndsamt stoppa processen så 
grundorsaken till felet kan undersökas och åtgärdas. Detta är i nuläget omöjligt, då tiden från 
att felet uppstår till då det upptäcks är alltför lång för att ge önskad effekt, under vilken en stor 
mängd defekta produkter hinner tillverkas. Med en minskning av partistorlekarna skulle 
möjligheten till återkoppling från bearbetningen förbättras. I dagsläget tar ett parti ungefär ett 
skift att producera, varpå någon form av återkoppling tidigast kan ske efter ett skift. Halveras 
partistorleken till att endast ta ett halvt skift att producera, skulle återkopplingen kunna ske 
redan under samma skift, förutsatt att bearbetning sker utan fördröjning på grund av buffert. 
Minskas partistorleken ytterligare möjliggörs återkoppling med ännu kortare intervall. Idealet 
är enstycksflöde, där återkoppling sker momentant då detaljen är tillverkad. 
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5.3.1.3 Transport 

Genom ett minimerande av antalet lagringspunkter minskas behovet av antalet transporter, 
vilka inte adderar värde, men medför kostnader. Utifrån dagens funktionsinriktade 
produktionsutformning, där förädlingsprocesserna sker i olika lokaler, föreligger ett behov av 
materialförflyttningar. Antalet tillfällen då material behöver förflyttas ökar med antalet 
lagringspunkter. I ett enstycksflöde där förädlingsprocesserna är placerade i nära anslutning 
till varandra minimeras antalet transporttillfällen. 

5.3.2 Förslag på arbete mot önskat logistiskt läge  
Grunden inom Lean, illustrerat i form av grunden i Figur 7 Lean-huset, egen tolkning, hänvisar 
till två grundförutsättningar för att kunna arbeta med ett Lean-orienterat arbetssätt. Dessa är 
Utjämning och Standardisering. Utjämning hänvisar till att flödet och arbetsbelastningen ska 
jämnas ut över tillgänglig tid och kapacitet. Standardisering hänvisar till hur arbete utförs, 
vilket underlättar uppföljning och vidare förbättringar. Om alla arbetar på samma sätt är det 
lättare att upptäcka avvikelser i verksamheten. Bland de första åtgärder verksamheter vilka 
önskar börja arbeta Lean-orienterat är att organisera arbetsplatsen enligt verktyget 5S. 

5.3.2.1 5S 

- Sortera 
o I dagsläget sker inget större nyttjande av verktyg under tillverkningen av 

remskivan. De verktyg vilka nyttjas under daglig tillsyn förvaras i en för 
ändamålet avsedd verktygslåda.  

- Strukturera 
o I dagsläget finns inte disponibla lastpallar lättillgängligt för operatören av 

gjutmaskinen där den aktuella produkten tillverkas. På grund av lagerytans 
struktur varierar avståndet och vägen operatören tvingas ta för att ersätta full 
lastpall med ny.  

o Ett strukturerat sätt att hantera lastpallar med detaljer redo för bearbetning 
saknas i dagsläget, vilket produktionsledaren styrker. Fulla lastpallar placeras 
där plats finnes, vilket innebär en risk att lastpallar missas eller upptäcks sent, 
vilket kan resultera i fördröjningar då truckföraren transporterar dem till och 
från bearbetningsavdelningen. För att underlätta för både maskinoperatör och 
truckförare bör en specifik yta avdelas för mellanlagring av färdiga detaljer. Då 
detta är en detalj vilken produceras kontinuerligt, jämfört med andra detaljer 
vilka tillverkas i parti av olika kvantitet, torde en sådan yta vara prioriterad. Då 
det är av intresse, ur kvalitativ synpunkt, att bearbeta detaljerna i samma 
sekvens de tillverkas bör ett FIFU-system införas, vilket säkerställer att fel 
upptäcks i samma ordning detaljerna tillverkas. 

- Systematisk städning 
o I dagsläget ligger aktuell gjutprocess på en utnyttjandegrad av 95 procent. 

Detta innebär att underhåll av arbetsplatsen och dess materiel eftersätts. 
Dessutom finns en oklarhet i vad godkänd respektive undermålig kvalitet 
innebär, vilket är en förutsättning för inbyggd kvalitet, enligt Jidoka. Denna 
osäkerhet gör att operatörer tar det säkra före det osäkra och spärrar lastpallen 
från vidare förädling, vilken sedan riskerar bli stående i anslutning till 
arbetsstationen då för ändamålet ägnad yta saknas. Fabrikschefen menar att 
detta till del beror på kompetensbrist samt oklara kvalitetskrav från kund. 
Detta bidrar till oordning vid arbetsstationen. 

- Standardisera 
o Standardisering handlar i detta läge om att berörd personal kommer överens 

om att arbeta utifrån de föregående tre S:en. En förutsättning för att en 
standard ska fungera i meningen att den följs är att den är enkel och lätt att 
följa. En förutsättning för detta är att personalen inblandad i aktuell 
produktion är delaktiga i utformandet och överenskommelsen av standarden. 

- Självdisciplin 
o Självdisciplin är, enligt teorin, det svåraste momentet i 5S. Det är viktigt att 

ledare i verksamheten övervakar, uppmuntrar och följer upp det förändrade 
arbetssättet, då det annars riskerar att ebba ut över tid, om inte personalen 
upplever att det efterfrågas och värderas.  
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5.3.3 Förslag på önskat logistiskt läge  
Inom Just-In-Time är idealläget produktion enligt enstycksflöde. I dagsläget bedriver företaget 
produktion enligt denna princip i en begränsad del av sin produktion. Med utgångspunkt i 
Lean-teorier bör ett arbete mot önskat logistiskt flöde för Remskivan utgå från figuren nedan. 
Förslaget utgår från dagens befintliga lokalisering och processutformning, men där ett antal 
icke värdeskapande aktiviteter har uteslutits, vilka tidigare inverkat negativt på flödet. 

 

Figur 10 Förslag på önskat logistiskt läge 

 

I det logistiska läget, illustrerat i Figur 10 Förslag på önskat logistiskt läge, är mellanlager 
minimerade, vilket möjliggör snabb återkoppling vid fel, enligt principen stoppa vid fel inom 
Jidoka. Denna effekt förstärks av de minskade partistorlekarna, vilka dessutom inverkar 
positivt på kapitalbindningen i form av minskade PIA-nivåer. Både fabrikschef och 
produktionstekniker betonar behov av buffertar i form av PIA för flexibilitet. Fabrikschefen 
menar detta i form av att möta kundens varierande efterfrågan där bearbetningen reglerar 
nivån av färdiga produkter, medan produktionsteknikern motiverar detta med möjligheten att 
åtgärda problem. Önskad effekt, för båda parter, skulle uppnås i form av säkerhetslager av 
färdiga produkter, benämnt ”(+SL)” i Figur 10 Förslag på önskat logistiskt läge, där denna 
skulle kunna agera leveransbuffert vid varierande efterfrågan, samt störningsbuffert, vid 
korrekt utförd dimensionering. En hantering på detta sätt skulle uppfylla grundkriteriet för 
båda parters perspektiv: att kunden får leverans i tid. 

Inom Just-In-Time är metoden Kanban central, vilket är ett sätt att signalera behov och beordra 
produktion utifrån det faktiska behovet. Då nivån sjunkit påbörjar operatören tillverkningen av 
ett nytt parti, vilket dimensionerats utifrån efterföljande process kapacitet.  

I ett idealiskt läge, där dragande flöde praktiseras, beordrar produktionsledaren förberedelse 
av leverans vid en viss tidpunkt. Lagerpersonalen meddelar bearbetningen differensen mellan 
aktuell lagernivå och beordrad leveransvolym och begär densamma. Bearbetningen i sin tur 
meddelar därefter gjuteriet det aktuella behovet av detaljer för bearbetning, vilket i sin tur 
tillverkar detaljerna i gjutmaskinen. I detta läge finns en intern samt extern efterfrågan på 
detaljen i flödet, vilket motverkar att buffertar uppstår eller växer, vilket i sin tur minimerar 
kapitalbindning i form av PIA. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och diskussioner kring metoder. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien går i linje med vad teorin inom Lean och dess underområden avser. 
Många av de aktuella problemen i verksamheten kan kopplas till företagets lagerhantering 
vilket i sin tur är ett symptom på obalans mellan ingående processer. I dagsläget bedrivs ingen 
produktionsplanering av gjutprocessen för den aktuella produkten på grund av en upplevelse 
av att maximering av produktion krävs för att möta kundens efterfrågan. Med hjälp av en 
värdeflödeskartläggning identifierades slöserier i form av lagerpunkter genom hela flödet, 
transporter, stora tillverkningspartier vilket resulterar i buffertar utan styrning vilka i sin tur 
döljer andra problem. I enlighet med teorin kring värdeflödesanalys formulerades ett framtida 
läge med ingående partistorlekar och transporter mellan förädlingsprocesser vilken kan utgöra 
utgångspunkt för vidare förbättringsarbete.  

6.2 Implikationer 
Utifrån insamlat material och genomförda intervjuer skönjas ett utbildningsbehov kring 
centrala delar, begrepp och verktyg inom konceptet Lean. Exempel på detta är diskrepansen 
mellan det påstådda arbetet mot minskad kapitalbindning. Samtidigt finns en önskan om och 
strävan mot ökning av nivåerna av PIA i form av ökade partistorlekar, vilket ger motsatt verkan. 
Fabrikschef, produktionsledare och -tekniker ser samtliga fördelar i att öka partistorlekarna 
från 378 till 600 detaljer per lastpall, en ökning med cirka 60 procent. Fabrikschefen menar att 
kompetensbrist är ett generellt problem, bland annat kopplat till personalomsättning, vilket ger 
negativ inverkan på kvalitetskontroller samt störningar av produktionen.  

Genom att öka den allmänna förståelsen för de grundläggande teorierna inom Lean skulle 
förbättringar kunna uppnås i verksamheten, vilka i sin tur skulle innebära kostnadsbesparingar 
då företagets hantering av logistik- samt flödesrelaterade aktiviteter förbättras. 

6.3 Metoddiskussion 
Baserat på de redovisade insamlingsmetoderna, det insamlade materialet samt redovisning av 
insamlingstillfälle menar författarna att trovärdigheten är god. Vissa data har av 
känslighetsskäl utelämnats ur rapporten, men finns sparade för kontroll av validitet samt 
reliabilitet, eller för vidare bearbetning och analys. Insamlingsmetoderna kan utgöra generella 
metoder i ett arbete med mål av samma karaktär liknande studiens, i form av förbättringsarbete 
med utgångspunkt i värdeflödesanalys samt identifiering av slöserier. 

Utifrån arbetets inriktning i kombination med verksamhetens struktur har vissa faktorer 
medvetet förbisetts. Exempel på detta är dimensionering av störningsbuffertar, vilket 
förutsätter studier och analys av processdata, vilket inte ingår i författarnas perspektiv vid 
genomförandet av arbetet.  

En brist i arbetet är avsaknaden av observation och mätning av de manuella 
förädlingsprocesserna. Orsaken till detta, angivet i rapporten, är att då arbetet genomfördes 
uppgick inte kundens beställningsvolymer till nivåer där manuell bearbetning praktiseras. 
Detta omöjliggjorde observation och kartläggning i större utsträckning än kartläggning av 
materialets väg mellan processerna.  

Vidare planerades intervjuer genomföras med kvalitetschef respektive produktionsledare vid 
bearbetningen rörande flaskhalsar. Vid denna fas i arbetet fanns inte befattningshavarna 
tillgängliga för intervju, varför de emellertid uteblev. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
En slutsats författarna kommit till är att produktionen förefaller bedrivas utan större eftertanke 
samt utan stöd eller ledning av moderna teorier och forskning. Utifrån teorin kring 
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standardisering vilken är en del av grundförutsättningarna inom Lean understryks att ett 
standardiserat arbetssätt utgörs av en överenskommelse om att alla arbetar på det sätt vilket är 
det bästa kända. I dagsläget karaktäriseras inte internlogistiken på Tenhults Pressgjuteri AB av 
det bästa kända rörande logistik, vilket författarna menar beror på att befintlig standard inte 
utmanas och undersökningar om eventuella bättre arbetssätt inte utförs, vilka sedermera kan 
utgöra ny standard.  

Vidare slutsats är att slöserier i hög grad bortses ifrån, vilket exemplifieras av uppfattningen att 
transporter inte utgör ett större problem, eller att lager i form av PIA är önskvärt enligt samtliga 
intervjuade befattningshavare.  

I ett första steg rekommenderar författarna att utvärdera och organisera verksamheten med 
hjälp av verktyget 5S. Genom att sortera, städa, strukturera för att sedermera standardisera 
verksamheten, vilken sedan underhålls med självdisciplin, minskar variationen på hur arbete 
genomförs och samtliga inblandade får en gemensam syn på och bild av verksamheten. På detta 
sätt läggs grunden för vidare arbete mot ett stabilt Lean-hus där pelarna Just-In-Time samt 
Jidoka bär upp företagets vision och mål. 

Författarna rekommenderar att företaget kraftsamlar och genomför utbildning för att etablera 
en gemensam teoretisk grund och förståelse, från vilken vidare förbättringsarbeten baserade 
på konceptet Lean kan utföras. 

6.5 Vidare forskning 
För företagets del bör vidare forskning innefatta värdeflödesanalyser av förädlingskedjorna för 
övriga produkter i portföljen, där utgångspunkten med fördel kan vara denna rapport. Därtill 
bör en djupare analys göras av grundorsakerna till identifierade slöserier.  

För författarnas del skulle vidare forskning kunna innefatta djupare analys av 
förädlingsprocessernas inverkan på det logistiska flödet. Generaliserbarheten av ett sådant 
arbete torde vara hög då variabler i form av takt och cykeltid samt störningar förekommer i 
producerande verksamheter oavsett kategori. 
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