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Abstract 

Lundbergs Plåt AB is a small company situated in Jönköping. Their main task 
is to process different kinds of steel such as stainless steel. Lately, they have 
shown an interest in Lean production.  

On the basis of the situation mentioned above, we developed the purpose to 
find and decrease the non value-added wastes in the production at Lundbergs 
Plåt AB. Out of this, we also developed and answered two questions:  

 Which wastes can be found with help from a value stream mapping (VSM)?  

  In what way can these wastes be reduced and how can these reductions 
contribute to an improved production?  

VSM is the method used to find the non value-added wastes. In the context of 
Lean production this is a reliable method because it shows in a good way the 
wastes in a manufacturing process. The VSM was performed on the family of 
food bin, which is one of the company’s more recurring products.  

During the analysis of the value stream we found several wastes in the 
manufacturing process. All categories of non value-added wastes are 
represented. Examples of identified wastes are unnecessary transportation and 
working movement. The limited access to operators who have the right 
competence and who are allowed to process the food bins, is in our opinion one 
of the factors that generate most of the non value-added wastes.  

Several action proposals were worked out and a conclusion is that one action 
proposal can generate a reduction of different kind of wastes. The action 
proposals that can reduce the most of the non value-added wastes are a change 
of the layout and competence building. This means that one action proposal can 
reduce or eliminate several wastes at the same time. 
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Sammanfattning 

Lundbergs Plåt AB är ett mindre företag i Jönköping vars huvudsysselsättning 
är plåtbearbetning. På senare tid har ett intresse väckts för att undersöka vad 
Lean skulle kunna ge deras företag.  

Utifrån ovanstående formulerades syftet att finna och minska de så kallade ”sju 
slöserierna + ett” som finns beskrivna inom Lean. Utifrån detta preciserades två 
frågeställningar:  

 Vilka slöserier går att urskilja med hjälp av en värdeflödesanalys?  

 På vilket sätt kan dessa slöserier minskas och bidra till en förbättrad 
produktion?   

Metoden som användes i sökandet efter slöserierna är en värdeflödesanalys, 
som är en väl beprövad metod i Lean-sammanhang. Detta för att den på ett bra 
sätt för upp slöserierna i ett tillverkningsflöde till ytan.  

Värdeflödesanalysen utfördes på produktfamiljen livsmedelsbehållare som är 
en av företagets mer frekventa produkter.  

Under analysen av värdeflödet fann vi ett flertal slöserier i tillverkningsflödet. 
Samtliga kategorier av de ”sju slöserierna + ett” finns representerade. De 
största slöserierna är enligt vår bedömning de som uppkommer till följd av 
företagets begränsade tillgång på operatörer som kan och tillåts bearbeta 
behållarna. Andra identifierade slöserier är onödiga transporter och 
arbetsmoment som sker i tillverkningen. 

Förbättringsförslagen arbetades fram utifrån syftet att minska och eliminera 
funna slöserier. De åtgärder som kan minska flest antal slöserier är 
layoutändring av produktion och flöde samt kompetensutveckling av 
personalen. Detta innebär att ett och samma åtgärdsförslag kan generera flera 
minskade eller eliminerade slöserier.    

  

Nyckelord 
Kundorder, Lean, Lundbergs Plåt AB, Slöseri, Värdeflödesanalys, 
Värdeflödeskartläggning. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utfördes som ett led i utbildningen Industriell organisation 
och ekonomi med inriktning på logistik och ledning. Arbetet avhandlar en 
utvald del inom ämnet Lean. Rapporten som följer är en beskrivning av 
examensarbetets utförande och resultat.  

1.1 Företagsbeskrivning 

År 1869 startade bleckslagaremästaren J.A. Jönsson firman Bleck- och 
Plåtslageri i Jönköping, ett bleckslageri som tillverkade och sålde bland annat 
lampor, brevlådor och bleckkärl men till viss del även ägnade sig åt byggnads-
plåtslageri. 

Efter många namnändringar tog sig företaget år 1982 slutligen namnet 
Lundbergs Plåt AB (hädanefter kallat LP AB). LP AB var fram till våren 2008 
ett familjeföretag som drivits i fyra generationer. Därefter köptes företaget av 
tre tidigare anställda vilka även idag driver företaget. LP AB finns beläget i 
centrala Jönköping och sysselsätter cirka 35 personer. År 2009 hade företaget 
en omsättning på omkring 29 MSEK. 

LP AB: s produktionsområde håller sig fortfarande inom plåtbearbetning, men 
företagets huvudsysselsättning har genom åren ändrats. Idag består syssel-
sättningen av en kombinerad produktion av helfabrikat och legotillverkning. 
Produkter som tillverkas är bland annat fläktkåpor, diskbänkar och annan 
utrustning till storkök, operationsbord samt olika artiklar inom legotillverkning. 
Legotillverkning innebär att företaget tillverkar produkter på uppdrag av andra 
företag. Exempel på företagets olika produkter visas i bild 1 nedan.  

 

 
Bild 1. Exempel på produkter tillverkade på LP AB (Eget foto). 
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Inom området storköksventilation har LP AB sedan våren 2009 ett samarbete 
med företaget Acticon i Bankeryd. Samarbetet innebär att försäljning och 
marknadsföring av fläktkåporna av märket Sefovent sköts av Action i 
Bankeryd. 

Många av LP AB: s produkter tillverkas i rostfritt stål, något som företaget har 
specialiserat sig på. Denna specialisering är relativt ovanlig på marknaden 
vilket gör företaget unikt i sig. LP AB: s tillverkning sker ofta efter kundens 
egna behov och önskemål, vilket gör att enstyckstillverkning är vanligt 
förekommande.    

1.2 Bakgrund 

På LP AB har under senare tid ett intresse för att undersöka Lean väckts, då 
detta har blivit ett alltmer uppmärksammat begrepp. Begreppet har till större 
delen förekommit och förknippats med stora företag såsom Scania, Volvo och 
framförallt Toyota. Då LP AB är ett litet företag där produktion sker i små 
volymer i jämförelse med dessa massproducerande bolag, anser LP AB att det 
är svårt att identifiera sig med dessa och se vilka fördelar Lean skulle kunna ge 
dem.  

Eftersom LP AB: s intresse för Lean är relativt nytt så har företaget ännu inte 
hunnit införskaffa någon djupare kunskap inom området. De vill ändå få en bild 
av vilka möjligheter och fördelar Lean skulle kunna ge företaget och deras 
produktion.  

Då vi ansåg att denna önskan var alltför omfattande för en C-uppsats, valde vi 
en vanligt förekommande avgränsning inom området Lean – en värdeflödes-
analys och analys av så kallade ”slöserier”. De slöserier som avses är de 7 
slöserierna som finns beskrivna inom Lean-filosofin samt ytterliggare ett 
slöseri inom området. Hädanefter betecknar vi dessa slöserier som ”sju 
slöserier + ett”. Denna avgränsning ansåg vi rimlig med tanke på att arbetet 
fortfarande håller sig inom ämnet, företagets önskan samt att den ger arbetet ett 
lämpligt omfång. Då dessa analyser på ett tydligt sätt visar på de 
förbättringsmöjligheter som finns är förhoppningen att denna avgränsning skall 
leda till att företaget skall finna det intressant att i fortsättningen arbeta med 
Lean. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att finna och minska de ”sju slöserierna + ett” beskrivna inom Lean-
filosofin som utifrån en värdeflödesanalys kan identifieras i produktionen på 
LP AB. Följande frågeställningar besvaras: 

 Vilka slöserier går att urskilja med hjälp av en värdeflödesanalys? 

 På vilket sätt kan dessa slöserier minskas och bidra till en förbättrad 
produktion? 
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1.4 Avgränsningar 

Värdeflödesanalysen har enbart omfattat flödet inom företaget, från lagd 
kundorder till utleverans av produkt. Detta betyder att inga leverantörer, ingen 
utomstående bearbetning och ingen offerthantering har behandlats. 

Studien har vi valt att begränsa till att endast omfatta produktfamiljen 
livsmedelsbehållare, då dessa produkter är en av få mer frekvent återkommande 
produktfamiljer. I denna produktfamilj har dock livsmedelsbehållare med 
rektangulär form uteslutits då efterfrågan på dessa är begränsad.  

Tillverkningen av de komponenter som lagerhålls intill svetsen i det vi kallar 
komponentlagret har inte kartlagts. Detta inkluderar inköpta och egen-
tillverkade artiklar. Denna avgränsning har vi valt att göra dels för att dessa 
artiklar tillverkas och köps in mer sällan vilket har gjort dem svåra att studera, 
men även för att begränsa omfattningen av vår studie.   

Vi har endast givit förslag på förbättringsåtgärder och har därmed inte 
genomfört några förbättringar.  

1.5 Disposition 

De följande sex kapitlen är teoretisk bakgrund, metod och genomförande, 
resultat, analys och slutligen diskussion och slutsatser.   

Under teoretisk bakgrund beskrivs den teori som ligger till grund för arbetets 
innehåll. Exempel på vad som ingår i det teoretiska avsnittet är bakgrunden till 
Lean, värdeflödesanalys och de ”sju slöserierna + ett”. 

Under metod och genomförande ges en förklaring till vilka metoder som 
använts och hur arbetet och studien på LP AB har genomförts.  

I resultatkapitlet redovisas den information som framkommit i intervjuer, 
observationer och mätningar gjorda på företaget. Kapitlet är indelat i två delar 
där en inledande del beskriver hur företaget ser ut idag och där den andra delen 
beskriver hur flödet på vald produktfamilj ser ut. 

I efterföljande kapitel analyseras tidigare redovisade resultat. Analysen är 
indelad efter de två frågeställningar som angivits och tar upp de slöserier som 
hittats och de åtgärder som föreslagits. 

I avslutande kapitel, diskussion och slutsatser, förs en diskussion kring valda 
metoder och de resultat som framkommit. Där ges även en sammanfattning av 
de viktigaste huvudpunkterna och förslag på hur arbetet skulle kunna 
fortskrida.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för denna studie. För att 
kapitlet skall ha en logisk uppbyggnad anges teorin i den följd som den använts 
i studien och sedan i rapporten. För att introducera ämnet Lean ges först en 
allmän presentation av dess utveckling och vad Lean är idag. Därefter följer 
teorin bakom värdeflödeskartläggningen, slöserierna och förbättringsförslagen. 
Teorikapitlet är uppbyggt efter den ordningsföljd som resultat och analys 
presenteras för att det ska vara lättare att återgå till dess bakomliggande teori.  

2.1 Lean 

Uttrycken Lean och Lean produktion härstammar ursprungligen från Toyotas 
tillverkningsfilosofi TPS, The Toyota Production System (Liker, 2009). 

Utvecklingen av TPS började i slutet av 1800-talet då uppfinnaren Sakichi 
Toyoda började tillverka och sälja vävstolar i Japan. År 1930 fick han sin son 
att övergå från tillverkning av vävstolar till att starta biltillverkningsföretaget 
Toyota Motor Corporation. Familjeföretaget levde vidare genom en kusin, Eiji 
Toyoda, som efter andra världskriget besökte amerikanska bilfabriker för att få 
nya uppslag och idéer till sin egen biltillverkning. Skillnaden dem emellan var 
dock stor. Massproduktionen som användes i Amerika var inte tillämpbar i 
Japan där tillgången på resurser och efterfrågan var en helt annan. Däremot 
kunde idén om ett kontinuerligt flöde användas och insikten att det är 
förbrukningen som skall vara signal för när påfyllning skall göras (Liker, 
2009).  

Arbetet med utvecklingen av TPS leddes under denna tid av fabrikschefen 
Taiichi Ohno och hans medarbetare. Under 1960-talet hade TPS blivit en 
användbar filosofi för alla slags affärsföretag, men det var inte förrän på 90-
talet som TPS-filosofin upptäcktes av övriga världen (Liker, 2009). Då med 
beteckningen Lean och Lean produktion som myntades i boken The machine 
that changed the world (Womack, Jones & Roos, 1990).   

2.2 4P 

Efter flera års studier av Toyota och med tillgång till deras interna 
undervisningsmaterial framställde Liker (2009) 14 principer vilka utgör 
grunden i ”The Toyota Way”. Det är viktigt att skilja på ”The Toyota Way” 
och Lean. ”The Toyota Way” är en filosofi och Lean är ett bra exempel på ett 
tillvägagångssätt som kan ligga till grund i strävan mot att uppnå denna filosofi 
(Kvalitetsmagasinet, 2009). 

De 14 principerna är indelade i fyra olika kategorier vilka benämns som de 4 
”P:na” och kommer från engelskans Philosophy (filosofi), Process (process), 
People and Partners (Personal och samarbetspartners) och Problem solving 
(problemlösning).  
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Philosophy berör principen som handlar om att ett långsiktigt tänkande skall 
genomsyra företaget.  I andra kategorin, Process, har de principer placerats som 
handlar om processerna. Processer som skall skapas utan slöserier då Toyota 
har tron att rätt process ger rätt resultat. Det är inom denna kategori som många 
av Lean-verktygen går att finna såsom Heijunka och 5S. För närmare 
beskrivning av dessa se avsnitt 2.5 och 2.6. People and Partners är den kategori 
där principer kring anställda och samarbetspartners finns placerade. Dessa 
principer handlar om att värde skall tillföras organisationen på så sätt att 
personal och samarbetspartners skall utvecklas genom att respekteras, tillåtas 
växa och utmanas. Den sista kategorin problem solving, berör de principer som 
handlar om att söka orsaken till problem och att lära sig från dessa, men även 
att organisationen skall jobba för ständiga förbättringar, så kallat kaizen (se 
avsnitt 2.7). Nedan följer Likers 14 principer hämtade ur The Toyota Way 
(2009, s24). 

”Philosophy - Långsiktigt tänkande: 
1. Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Process - Rätt process ger rätt resultat: 
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  
3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 
5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början.  
6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet.  
7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.  
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

People and Partners - Tillför organisationen värde genom att utveckla 
personal och samarbetspartners: 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi 

och lär ut den till andra.  
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 
11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 
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Problem solving - Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på 
lärande inom organisationen: 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 
genbutsu). 

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

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 
ständigt förbättra (kaizen).” 

2.3 Värdeflödesanalys 

Då Lean skall introduceras är första steget att studera tillverkningsprocessen 
(Liker, 2009). Detta görs vanligen genom en så kallad värdeflödesanalys. En 
värdeflödesanalys används för att ge en bild av hur flödet av material från 
leverantör till kund ser ut idag. Denna kunskap och förståelse för flödet skall 
sedan bidra till utvecklingen av ett effektivare flöde i framtiden (Arnold, 
Chapman & Clive, 2008).   

En värdeflödesanalys görs genom att kartlägga aktiviteterna, material och 
informationsflödena inom ett visst flöde. Till en början görs denna kartläggning 
vanligtvis inom ett begränsat område, exempelvis en verkstad eller fabrik.  En 
mer omfattande kartläggning kan sedan göras vilken involverar alla 
leverantörer och företag engagerade i det totala värdeflödet (Rother & Shook, 
2005). 

2.3.1 Värdeflödesanalys - ett tillvägagångssätt 

Nedanstående avsnitt är baserat på tillvägagångssättet angivet i Lära sig se av 
Rother & Shook (2005). 

Innan värdeflödeskartläggningen skall sättas igång är det nödvändigt att välja 
ut det eller de värdeflöden som skall kartläggas. Vanligtvis väljs en 
produktfamilj med liknande processflöde, det vill säga produkter som passerar 
genom likartade operationer för att till slut nå kunden. 

Ett första steg i kartläggningen av värdeflödet är att rita en översiktlig bild av 
hur både material- och informationsflöden går. Enklast görs detta genom att 
vandra längs värdeflödet, från dörr till dörr genom fabriken. Denna översikt 
skall sedan byggas på med mer fakta om processerna, vilket görs genom att 
värdeflödet följs på nytt. Viktigt att komma ihåg är att värdeflödet skall följas 
baklänges, från utlastning av färdig produkt till inkommande order. Tanken 
bakom detta tillvägagångssätt är att det är processen som är direkt anknuten till 
kunden som skall vara taktangivande till processerna uppströms i värdeflödet.  
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1. Produktfamilj 

2. Karta över nuvarande 
tillstånd 

3. Karta över framtida 
tillstånd 

4. Handlingsplan för 
genomförandet 

Värdeflödet skall beskrivas både i sitt nuvarande tillstånd samt i ett framtida 
mer önskvärt tillstånd. Därför är det viktigt att under kartläggningen ta reda på 
så mycket fakta att ett framtida tillstånd kan utformas. Fakta om processerna 
kan exempelvis vara cykeltider, ställtider och stycktid, mer information om 
dessa ges i avsnitt 2.3.3. Informationen om processerna skall, för att ge en så 
verklighetstrogen bild som möjligt, mätas på plats.  

Efter att kartläggningen av det nuvarande tillståndet är klart, skall 
kartläggningen av det framtida tillståndet färdigställas med hjälp av de fakta 
och idéer som framkommit under föregående steg. Då detta är avklarat återstår 
att göra en handlingsplan för hur det framtida tillståndet skall förverkligas. 
Värdekartläggningens fyra olika steg finns sammanfattade i figur 1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Sammanfattning av de fyra olika stegen i värdeflödeskartläggningen  
(Rother & Shook, 2005). 

2.3.2 Symboler till värdeflödeskarta 

Vid en värdeflödeskartläggning används ett antal symboler för att visualisera 
flödet på ett lättförståeligt sätt. Nedanstående symboler har hämtats ur Lära sig 
se av Rother & Shook (2005).  
 

 
Tillverkningsprocess 
 

 Färdig produkt som förflyttas till kund och från 
leverantör 
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Material som förflyttas framåt innan nästa process 
behöver det, det vill säga genom tryck 
 

 
Material som förflyttas från eller till komponentlager 
(egen) 
 

 Manuellt informationsflöde  
 

 Elektroniskt informationsflöde 
 

 

Lager  
(L= mellanlager, K= komponentlager) 
 

 
Organisationer och processer utanför företaget 
 

 
Transport med lastbil 
 

 
 

Symbol för värdeadderande- (topp) respektive icke                  
värdeadderande (dal) tid i flödet 

 
 

2.3.3 Definitioner inom värdeflödeskartläggningen 

Som tidigare nämnts skall ett antal fakta samlas in om processerna i det 
studerade värdeflödet. Nedan följer ett antal definitioner på de fakta vi i vår 
kartläggning har valt att använda oss av. Definitionerna är hämtade ur 
Produktionsekonomi av Olhager (2000). 

Ställtid - Är den tid som det tar att ändra produktionsutrustningen från att 
producera en produkt till att producera en annan. Exempel kan vara 
maskininställningar och materialbyten.  

Täcktid - Är den tid som visar hur länge produkterna i lager kommer att räcka 
för att försörja efterfrågan. Täcktiden beräknas genom att dividera befintligt 
lager med förväntad efterfrågan från kund per tidsenhet. 

L 
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Tillgänglig tid - Är den tid resursen finns tillgänglig exklusive raster.  

Takttid - Är den tid som anger hur ofta en produkt måste lämna en operation 
för att efterfrågan skall kunna tillgodoses. Takttiden beräknas genom att 
dividera den tillgängliga arbetstiden med den genomsnittliga efterfrågan per 
dag. 

Cykeltid - Är den tid det tar från det att en enhet påbörjas i en process till dess 
att en ny enhet påbörjas. 

Stycktid - Är den tid som det tar att bearbeta en enhet.  

2.4 Slöserier 

En stor del av Lean är arbetet med att eliminera och minska slöserier. Ett 
uttryck som ofta används för att beskriva dessa slöserier är det japanska ordet 
Muda. Muda kallas de aktiviteter i en process som inte är värdeadderande, det 
vill säga inte ökar det upplevda värdet för kunden. Dessa icke värdeadderande 
aktiviteter kan delas in i sju olika typer av slöserier vilka har identifierats av 
företaget Toyota. Det finns även ett åttonde slöseri vilket är definierat av Liker 
(2009) och som behandlar den outnyttjade kreativiteten hos de anställda. 
Slöserierna behandlar inte enbart produktion utan även processer så som 
produktutveckling och administration (Liker, 2009). En illustration över de ”sju 
slöserierna + ett” återfinns i figur 2. 

De aktiviteter som ingår i en tillverkningsprocess kan definieras på tre olika 
sätt. Den första definitionen behandlar de aktiviteter som direkt tillför värde för 
kunden. Den andra innefattar de aktiviteter som är rent slöseri, de aktiviteter 
som kunden inte är beredd att betala för. Däremellan finns en tredje definition 
som behandlar de aktiviteter som inte tillför något värde för kunden, men som 
behövs för att värde skall kunna skapas (Hines & Rich, 1997).  

 

 

Figur 2. En illustration över de ”sju slöserierna + ett” (Swerea IVF, 2010). 
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2.4.1 ”De sju slöserierna + ett ” 

1. Överproduktion  
Med överproduktion menas att man producerar fler produkter än vad som 
för tillfället efterfrågas. Detta leder till att det används material och läggs 
ner arbete på något som är onödigt (Arnold et al., 2008). Lagerhållning och 
transporter av det överproducerade produkterna är ytterligare slöserier som 
uppstår till följd av överproduktion (Liker, 2009). När överproduktion sker 
händer det att produkter som egentligen borde produceras inte gör det 
eftersom tiden går åt att tillverka produkter som egentligen inte behövs 
(Arnold et al., 2008). Överproduktion leder även till förlängda ledtider och 
ökar tiden som produkter ligger i lager. Detta kan leda till att det tar lång tid 
innan fel upptäcks (Hines & Rich, 1997).  

2. Väntan  
Slöseriet väntan uppstår när operatörer inte har någonting att göra eller 
enbart står och övervakar en maskin. Anledningen till att operatören inte har 
något att göra kan vara att instruktioner inte har givits, att materialbrist 
uppstått eller att det tidigare i produktionen finns flaskhalsar. 
Maskinstillestånd, produktionsförseningar och väntan på reservdel eller 
verktyg kan även de vara orsaker till att operatörer inte kan utföra något 
produktivt (Liker, 2009).  

3. Onödiga transporter eller förflyttningar  
Onödiga transporter eller förflyttningar kan bestå av att produkter flyttas 
onödigt långa sträckor mellan de olika processerna i produktionen eller att 
de transporter som sker, både internt och externt, utförs på ett ineffektivt 
sätt. Det är även ett slöseri då material, komponenter och produkter flyttas 
in och ut ur lager (Liker, 2009). Onödiga transporter eller förflyttningar kan 
också innebära en risk då extra hantering kan skada materialet eller 
produkterna. Likaså kan informationsflödet påverkas negativt av långa 
avstånd då det tar tid att förmedla information om exempelvis dålig kvalitet 
och därmed resultera i att nödvändiga åtgärder fördröjs (Hines & Rich, 
1997).  

4. Överbearbetningen eller felaktig bearbetning  
Överbearbetning innebär att produkter tillverkas med fler åtgärder och 
arbetsmoment tilltagna än vad som är nödvändigt för att uppfylla kundernas 
krav. Användandet av felaktiga verktyg och dåligt utformade produkter kan 
medföra att extra arbetsmoment måste utföras och att fel lättare uppstår 
vilket betyder att bearbetning sker på ett felaktigt sätt (Liker, 2009). 
Felaktig bearbetning sker även då fel sorts maskiner och fixturer används 
eller då utförandet av processerna sker på fel sätt (Arnold et al., 2008).  
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5. Överlager (lager)  
Överlager innebär som ordet antyder, att det finns för mycket lager. Orsaker 
till detta kan vara att stora mängder PIA (produkter i arbete) förekommer i 
produktionen som gör att lager byggs upp mellan stationerna i väntan på att 
bearbetas. Att det produceras mer produkter än vad som efterfrågas och att 
det beställs hem mer material än nödvändigt bidrar även det till överlager. 
Inkurans, längre genomloppstider och onödiga transport- och lagrings-
kostnader är konsekvenser som uppkommer till följd av överlager (Liker, 
2009). Många problem i produktion och försörjning av material döljs vid 
stora lager. Problem såsom dålig produktionsplanering, långa ställtider och 
sena leveranser från leverantörer kommer inte upp till ytan eftersom 
materialbrist och brist på saker att göra aldrig uppstår (Hines & Rich, 1997). 

6. Onödiga arbetsmoment  
Att operatören går eller letar efter saker anses vara slöserier. Men även 
arbetsmoment så som att sträcka sig efter komponenter och verktyg och att 
lägga ifrån sig dessa ses som onödiga rörelsemoment som bör minimeras 
(Liker, 2009; Arnold et al., 2008). Moment som att sträcka, böja sig eller att 
plocka upp saker är rörelser som genererar sämre ergonomiska 
förutsättningar vilket påverkar operatörerna som sedan i sin tur leder till 
sämre produktivitet och kvalitet (Hines & Rich, 1997). 

7. Defekter  
Har produktion av defekta produkter skett innebär detta att en kontroll av 
hela partiet måste genomföras för att säkerställa att inga felaktiga produkter 
fortsätter genom flödet. Detta kan leda till att justeringar eller reparationer 
av de defekta produkterna måste göras, men om så inte är möjligt innebär 
det att de måste kasseras. Denna extra hantering och åtgång av tid som 
krävts är slöseri (Liker, 2009). Produktion av defekta produkter kan även 
leda till slöseri väntan eftersom efterföljande station inte har någonting att 
göra då de måste vänta på godkänt material (Arnold et al., 2008). 

8. Outnyttjad kreativitet  
Att inte nyttja de anställdas kreativitet är ett slöseri enligt Liker (2009). 
Genom att inte engagera sig i eller lyssna på sina medarbetare kan många 
bra idéer och förslag på förbättringar gå förlorade, men även den kompetens 
de anställda besitter går de ansvariga miste om.  
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2.5 Riktlinjer för nytt flöde 

Rother & Shook (2005) har definierat nedanstående sju riktlinjer som är bra att 
ta hänsyn till och fundera kring då det framtida tillståndet skall ritas. 

Takttid 
Takttid handlar om att det framtida flödet skall konstrueras så att produktion 
kan ske i en takt som är i harmoni med den takt vilken kunderna beställer 
produkter.  

Då takttid skall användas i produktionen finns tre områden inom vilka 
engagemang krävs för att det ska fungera: 1) Det är viktigt att organisationen är 
kapabel till att snabbt kunna reagera då problem uppstår och 2) att orsakerna till 
oplanerade produktionsstopp elimineras. Men även 3) att tiderna för 
omställningar minskas. 

Kontinuerligt flöde 
Kontinuerligt flöde innebär att en produkt vandrar från en station till en annan 
utan att placeras i mellanlager.   

Det är inte alltid möjligt att direkt använda ett kontinuerligt flöde i hela 
produktionen. Det kan därför till en början vara ett bra alternativ att använda en 
kombination av kontinuerligt flöde och dragande FIFU-system (först in – först 
ut). 

Använd supermarkets 

De områden som inte är möjliga att inkludera i det kontinuerliga flödet bör inte 
styras separat utan med hjälp av supermarkets.  

Supermarkets är ett slags lager där nedströms processer hämtar vad de behöver. 
Vad och hur mycket som skall hämtas visas genom ett kort, ett så kallat 
hämtningskanban. Påfyllnad av detta lager styrs av vad nedströms processer 
hämtar. Även mellan supermarketen och producerande enhet används ett kort, 
ett så kallat tillverkningskanban. Detta kort talar om vad som skall tillverkas, i 
vilken volym och när detta skall ske.  

Kundspecifika produkter eller dyrbara komponenter är dock exempel på 
artiklar vilka inte är lämpliga att styra med hjälp av supermarkets. I dessa fall 
kan istället FIFU-banor eller ett sekventiellt dragande system med FIFU-banor 
användas.  

FIFU-banor kan illustreras som en buffert där endast en förutbestämd mängd 
ryms. Denna fylls sedan på först då nedströms process plockat produkter från 
banan enligt ordningen FIFU. 
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Sekventiellt dragande system innebär att en kundorder ges till levererande 
process. Den tillverkar sedan en förutbestämd mängd och levererar därefter 
direkt till nedströms process.    

Använd pacemaker 
Planering av värdeflödet bör endast ske i en punkt. Det är denna punkt som 
kallas pacemaker och är den som bestämmer takten för uppströms processer. 
Det är dock viktigt att flödet efter denna punkt är konstruerat som ett 
kontinuerligt flöde.   

Placering av pacemakern bör finnas långt uppströms om företaget tillverkar 
kundspecifika produkter eller om tillverkning sker i enstyck.  

Utjämning av produktionsmixen 
Utjämning av produktmixen innebär att en jämn fördelning görs mellan de 
olika produkterna som skall tillverkas.  

Det är utjämning av produktmixen och nästkommande riktlinje utjämning av 
produktionsvolymer som tillsammans utgör innebörden i det japanska 
begreppet heijunka.  

Utjämning av produktionsvolymer 
Utjämning av produktionsvolymer innebär att arbetsordrar mer regelbundet 
delas ut med mindre volymer specificerade.   

I arbetet med att jämna ut produktionsvolymerna kan en bra början vara att 
använda så kallad ”tidsstyrd hämtning”. Detta innebär att en liten arbetsorder 
kallad ”sats” delas ut vid pacemakerprocessen med jämna mellanrum. Den 
kvantitet vilken denna sats motsvarar skall sedan plockas bort från 
färdigvarulagret.  

Hur denna sats räknas ut anges i exemplet nedan. Förpackningsstorleken är den 
mängd som ryms i den container som används vid leverans.  

Sats = takttid * förpackningsstorlek 

Om takttiden är 30 sekunder och förpackningsstorleken 20 stycken så ger detta 
en sats på 10 minuter (30 sekunder * 20 stycken = 10 minuter) 

Öka förmågan att snabbt kunna anpassa tillverkningen efter behovet 
Förmågan att snabbare kunna anpassa tillverkningen efter behovet ökas genom 
att minska ställtider och antalet produkter som körs åt gången. Att minska dessa 
variabler bidrar i sin tur till att inte lika mycket material behöver lagras i 
processens supermarket.  
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2.6 5S 

Enligt Liker (2009) är 5S ett verktyg inom Lean som används för att bland 
annat synliggöra problem och minska slöserier. 5S står för att sortera, 
strukturera, städa, standardisera och skapa självdisciplin, en vana.  

 Sortera – Skilj mellan saker som är nödvändiga att ha på arbetsplatsen och 
de som inte är det. Sortera bort allt onödigt.  

 Strukturera – Märk upp platser och föremål och låt var sak ha sin plats. 
Placera verktyg och material som används ofta på närmare håll än de som 
inte används lika ofta.  

 Städa – Håll rent på arbetsplatsen, verktygen, maskinerna etc.  

 Standardisera – Gör upp regler för hur de tre ovanstående S:en skall kunna 
upprätthållas. 

 Skapa självdisciplin, en vana – Skapa en vana bland personalen så att 
arbetet med 5S fortskrider. Det är ledningen som skall se till så att 
disciplinen upprätthålls. 

2.7 Kaizen 

Kaizen är det japanska ordet för ständiga förbättringar vilket handlar om att 
organisationen alltid skall arbeta för att utveckla de olika delarna inom hela 
processen. Förbättringarna som arbetas fram skall bidra till ett ökat värde och 
att allt slöseri kan tas bort (Liker, 2009). Förbättringarna kan vara små och är 
ofta utformade att genomföras på kort tid. Denna form av förbättringar kallas 
då kaizen blitz (Arnold et. al., 2008). 
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3 Metod och Genomförande 
I detta avsnitt redogörs för de metoder och tillvägagångssätt som använts under 
arbetets gång.  

3.1 Metod 

I vår datainsamling på företaget valde vi att använda oss av intervjuer, 
deltagande observationer, värdeflödeskartläggning samt tids- och avstånds-
mätningar. All datainsamling dokumenterades skriftligen, men förstärktes med 
ett antal foton. Dokumentationen av intervjuerna och samtalen gjordes även de 
skriftligen då vi valde att utföra intervjuerna tillsammans. Istället för att 
använda oss av bandspelare delade vi upp våra roller under intervjuerna där en 
av oss ställde flertalet av frågorna medan den andra antecknade. På så vis 
kunde god kontakt med den intervjuade hållas, och dokumentationen fortskrida.  

Vi använde både ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer där svaren var 
av öppen karaktär. Med halvstrukturerade intervjuer menas att frågorna är 
förberedda men att intervjun ger utrymme för följdfrågor och andra frågor som 
uppkommer under den pågående intervjun. Ostrukturerade intervjuer innebär 
att en bred fråga finns uppställd och resterande frågor uppkommer under 
intervjuns gång. Öppna svar är fria formuleringar som den intervjuade personen 
ger på frågorna (Lantz, 1993). Den halvstrukturerade intervjumetoden valde vi 
för att få så mycket information som möjligt om företaget, produkterna och 
processerna, samtidigt som den tillät oss att begränsa intervjun till vissa 
områden och styra in på områden där mer information önskades. Den 
ostrukturerade intervjumetoden valde vi då information om flödet skulle 
införskaffas, eftersom vi i förväg inte visste vilka frågor som skulle behöva 
besvaras.  

I vår studie användes deltagande observationer vilket innebär att ett skede eller 
en process beskrivs där vi som forskare deltar eller har inblick i (Ejvegård, 
2003). I vårt fall innebar dessa observationer att vi konverserade med den 
operativa personalen samtidigt som produkternas väg genom produktionen 
studerades. Denna metod valde vi för att få ut så mycket kunskap som möjligt 
om flödet på ett smidigt och för personalen mer bekvämt sätt. 

En värdeflödeskartläggning är en metod som används för att särskilja 
värdeadderande tid ifrån icke värdeadderande tid inom ett produktflöde. I 
kartläggningen av värdeflödet användes tillvägagångssättet angivet av Rother 
och Shook (2005). Detta finns beskrivet utförligare under teoriavsnittet. Då 
kartläggning av ett värdeflöde på ett tydligt sätt visar på några av de slöserier 
som finns enligt Lean ansåg vi att denna metod överensstämde med syftet i vårt 
projekt.  
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Avståndsmätningar utfördes i samband med värdeflödeskartläggningen och 
gjordes med hjälp av stegräkning.  

3.2 Genomförande 

Under vårt första möte på LP AB intervjuades vår handledare, tillika 
produktionschef, som gav oss mer djupgående information kring företaget och 
dess produktion. Inför detta möte utarbetades ett antal frågor som i förväg 
skickades till honom. Dessa frågor var utformade för att ge information om 
nuläget gällande marknad och produkter (se bilaga 1). Under detta två timmar 
långa besök gavs en mer informativ rundvandring genom produktionen än den 
som gavs under vårt första besök på företaget. Efter mötet sammanställdes den 
information vi mottagit så att inget av stor vikt skulle gå förlorat och att 
oklarheter skulle kunna redas ut snabbare. 

Vid nästa besök lade vi ut ett brev i produktionen (se bilaga 2) som talade om 
vilka vi var och vad vi gjorde på LP AB. I brevet förbereddes även personalen 
på att observationer skulle genomföras och att eventuella frågor skulle kunna 
ställas till dem i samband med dessa. Vi välkomnade dem även att komma till 
oss om de var nyfikna eller om de ville fråga om något. Vid besöket påbörjades 
sedan kartläggningen av flödet på vald produkt. Informationen kring flödets 
utformning införskaffades genom en halvtimmes ostrukturerad intervju med en 
av huvudoperatörerna i produktens flöde. Efter detta försökte vi förstå hur 
flödet gick teoretiskt för att vid ett senare tillfälle kunna följa flödet enligt 
anvisningarna givna av Rother & Shook (2005).  

Därefter gjorde vi ett flertal besök på företaget där ytterligare information kring 
flödet och de ingående processerna införskaffades. Vi utförde ostrukturerade 
samt halvstrukturerade intervjuer vilka varade mellan 15 till 20 minuter 
vardera. Inför de halvstrukturerade intervjuerna skrevs ett antal frågor ned, 
vilka var till för att tydliggöra och säkerställa tidigare mottagen information. 
Intervjuerna genomfördes med två operatörer, två produktionschefer och en 
lagerarbetare. Samtliga intervjuer gjordes på respektive persons arbetsplats, det 
vill säga på kontoret då produktionscheferna intervjuades och ute vid 
respektive arbetsbänk då operatörerna intervjuades. Intervjun med lager-
arbetaren skedde vid utlastningen. Under besöken genomfördes även flertalet 
observationer, både av deltagande och av passiv karaktär. Dessa gjordes då 
fakta samlades in till vår värdeflödeskarta. Vi mätte också upp hur långt 
behållaren färdades internt under hela dess tillverkningsflöde.  
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Vid ett par tillfällen räknade vi antalet produkter i de olika lagren och noterade 
i vilket skede i tillverkningen de befann sig. Tanken var att använda de 
uppmätta nivåerna för att senare kunna räkna ut ett snitt på dessa. Under dessa 
besök gjordes också tidsmätningar på delar av processtegen.  Svets- och slip-
momenten var dock svåra att mäta då dessa inte utfördes dagligen och då 
momenten i sig tog lång tid. Vi fick tillgång till operatörernas egna loggböcker 
där tiden för varje behållare fanns specificerad. Sedan gav vi operatörerna i 
uppdrag att själva fylla i tiderna på delmomenten i ett av oss framställt 
formulär.  

Analysen av värdeflödeskartläggningen gjordes utifrån de ”sju slöserierna + 
ett” som finns beskrivna i Lean-filosofin. Genom att titta på värdeflödes-
kartläggningen kunde vi se hur stor andel som var värdeadderande respektive 
icke värdeadderande tid. Utifrån de identifierade slöserierna, det vill säga den 
icke värdeadderande tiden, gavs förslag på förbättringsåtgärder. 

Då slöserierna skulle identifieras gick vi igenom samtliga ”sju slöserier + ett” 
och skrev ned de slöserier som hittats under varje kategori. Därefter 
numrerades dessa för att vi sedan lättare skulle kunna koppla dem till rätt 
förbättringsförslag. Tanken var att samma struktur skulle användas till 
förbättringsförslagen, men då dessa arbetades fram såg vi att samma förslag 
kunde minska eller eliminera flera av våra funna slöserier. Vi såg även att flera 
av förslagen hade gemensamma nämnare vilket gjorde att förslagen istället 
kategoriserades efter dessa. Det resulterade i sju olika typer av förbättrings-
åtgärder.  

För att på ett enkelt sätt illustrera vilka slöserier vi funnit och med vilket 
förbättringsförslag de skulle kunna minskas eller elimineras, sammanställdes 
alltihop i en tabell. 



Resultat 

22 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas den information som framkommit utifrån intervjuer, 
observationer och studier på företaget. Inledningsvis ges information om 
företaget och sedan följer kartläggningen av flödet på vald produkt.  

4.1 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen ges information kring LP AB: s marknad, produkter 
och personal. I avsnittet produkter ges även en mer ingående beskrivning av 
den produktfamilj som kommande flödeskartläggning är gjord på.  

4.1.1 Marknad 

LP AB riktar sig främst mot den svenska marknaden men får även ett fåtal 
beställningar från utlandet, exempelvis ifrån Tyskland. LP AB har valt att 
främst arbeta inom Sverige då de anser att det fortfarande finns marknads-
andelar att ta inom landets gränser. Ventilationsprodukterna Sefovent kommer 
dock att säljas till de nordiska länderna men denna försäljning sköts av Acticon 
som LP AB har ett samarbete med. 

Största delen av produktionen, det vill säga 80-85%, sker mot kundorder men 
till de tre största kunderna produceras vissa artiklar mot prognos. De största 
kunderna är Plockmatic som tillverkar produkter inom dokumenthantering, 
Stille AB som tillverkar kirurgiska instrument och Norden Machinery AB som 
tillverkar tubfyllningsmaskiner.  

Eftersom LP AB har inriktat sig på tillverkning av komplexa produkter med 
höga precisionskrav och hög slutfinish så anser de att de generellt inte har 
några konkurrenter inom samma nisch. Däremot finns konkurrenter inom vissa 
delar av deras produktområden, till exempel diskbänkar och andra lego-
produkter. I utlandet finns företag som kan konkurrera med lägre priser, men 
LP AB anser inte att dessa företag kan konkurrera med dem gällande den 
kvalitet och de krav som ställs på produkterna som de tillverkar. 

LP AB marknadsför sig främst genom nyttjandet av ”mun-till-mun-metoden”. 
Genom att leva upp till kundernas krav och ge dem en positiv upplevelse i 
erfarenheterna av LP AB, genererar detta positiva ord och rekommendationer 
som i sin tur ger nya kunder. Detta är en filosofi som företaget använt sig av en 
längre tid och vilken visat sig ge bra resultat. Företagets hemsida och en del 
små annonser har också varit en del av marknadsföringen.  
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LP AB märker av säsongsvariationer på orderingången och framförallt märks 
en ökning av Sefovents ventilationsprodukter under sommarhalvåret. Denna 
ökning anses bero på att många företag, skolor och andra verksamheter stänger 
under sommaren vilket gör det möjligt att byta ut och förnya existerande 
lösningar. Även produkter som används inom byggbranschen och inom VVS-
verksamheter får ett uppsving under denna period.    

4.1.2 Produkterna 

LP AB tillverkar produkter i rostfritt stål, svartstål och aluminium. 
Fördelningen mellan rostfritt stål och stål är cirka 50-50, men stora variationer 
kan förekomma beroende på kundernas behov. Aluminium är än så länge inget 
storförbrukande material, men LP AB hoppas att kunna öka denna andel då 
aluminiumbearbetning kan ge utökade möjligheter för företaget.  

Av LP AB: s produkter är 90 % lego. Till dessa hör bland annat diskbänkar och 
laserskurna produkter. Då LP AB har inriktat sig på komplexa produkter med 
höga krav, gör detta att kravspecifikationen kräver en hel del arbete. I vissa fall 
vet inte kunden vad den egentligen söker och då arbetas kravspecifikationen 
fram på plats.  
 
De produkter som studerats i detta arbete är livsmedelsbehållare, vilka finns i 
två utföranden, en enkel samt en dubbelmantlad behållare. Skillnaden dem 
emellan är det antal lager plåt som väggarna består utav. Den enkelmantlade 
behållaren består av endast ett lager plåt, två handtag och en styrtapp i 
behållarens botten. En dubbelmantlad behållare har två plåtlager vilka skapar 
ett luftrum som sedan kan fyllas med varm eller kall vätska beroende på vad 
livsmedelsbehållaren skall innehålla. Eftersom denna behållare skall 
vätskefyllas består den av något fler komponenter än en enkelmantlad, se bild 
2. Behållarna framställs för innehåll av främst två volymer, 45 och 90 liter. 
Behållarna ser dock inte alltid likadana ut. Antalet styrtappar och antalet 
komponenter och dess placering kan ibland variera beroende på kundens 
önskemål.  

Storkunden Norden Machinery AB är det företag som beställer behållarna och 
tillverkning av dessa sker mot kundorder. Behållarna placeras i de maskiner 
som Norden Machinery AB tillverkar och säljer.   
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Bild 2. En enkel- samt dubbelmantlad behållare med beskrivning av dess ingående 
delar och komponenter (Eget foto, 2010). 

4.1.3 Personalen 

Enligt LP AB är deras största tillgång och resurs personalen. Utan personalens 
kompetens och erfarenhet skulle företaget snabbt tappa sin konkurrenskraft. En 
viktig hörnsten i företaget är då att personalomsättningen skall hållas på en så 
låg nivå som möjligt. Utbildning av plåtslagare inom rostfritt stål finns inte på 
den nivå som krävs av LP AB. Därför internutbildas personalen av de mentorer 
som finns, det vill säga de män och kvinnor som besitter speciella kunskaper 
inom sitt område. Internutbildningen pågår under flera år och personalen följer 
ett system där kunskap och erfarenhet klassificeras i olika nivåer. Dessa nivåer 
bestämmer i sin tur vad som får utföras av vem. Eftersom många av 
produkterna är dyra att tillverka krävs det stor skicklighet i utförandet av 
exempelvis slipning, innan ny personal får försöka sig på ett nytt moment. 
Detta system och kunskapskrävande arbete ger personalen stor möjlighet till 
utveckling, men det gör också företaget sårbart då endast ett fåtal personer kan 
utföra vissa moment.  

Personalen på LP AB har alltid haft stor frihet under ansvar. Med detta menas 
att operatörerna själva planerar sin tid och väljer arbetsordning utifrån 
produkternas levereransdatum till kund. De kan också ta beslut om att samköra 
ordrar med närliggande leveransdatum. Personalen tar även själva beslut om 
övertid för att leveranser skall kunna ske i tid.  Detta arbetssätt kräver att 
personalen är självgående. Friheten inom arbetet på LP AB innebär att anställd 
personal i många fall blir långvariga medarbetare.   
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4.2 Värdeflödeskartläggning 

Nedan ges de förutsättningar som bör finnas i åtanke för förståelse av flödet. 
Därefter följer en beskrivning och en karta över det nuvarande värdeflödet för 
produktfamiljen livsmedelsbehållare.  

4.2.1 Flödets förutsättningar 

Det finns endast två personer som kan utföra slipning och svetsning på 
livsmedelsbehållarna. Detta medför att i flödeskartläggningen så består 
processerna svets och slipning av endast två resurser delat på alla processteg. 
För klargörelse av detta se figur 3 som är en resursorienterande karta, en 
klassisk mer ingående kartläggning redovisas i följande avsnitt. I den resurs-
orienterade kartan anges även avstånden mellan de olika processerna.  

 

Figur 3. En resursorienterande karta över livsmedelsbehållarens flöde.  
 

Det som också bör tilläggas är att personerna som ingår i flödet inte endast är 
sysselsatta med denna produktfamilj. Tillgänglig tid till behållarna beror alltså 
även på hur produktmixen är lagd i planeringen.  

Den tillgängliga tiden är ett genomsnitt på veckans fem arbetsdagar då 
fredagseftermiddagen arbetas in under veckan. Det vill säga 8,5*4+6 = 40 
40/5 = 8h per dag, rasterna är borttagna från arbetstiden. 

De tider som finns angivna i värdeflödeskartan i figur 4, ges i vissa fall i 
intervall. Detta beror på att tiden det tar att utföra de olika momenten varierar 
beroende på om det är en enkel- eller dubbelmantlad behållare som bearbetas. 
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I kartläggningen består den icke värdeadderande tiden av säkerhetsledtid, 
uppskattad tid behållarna är på justersvarvning samt beräknade täcktider.  

4.2.2 Nuvarande värdeflöde 

För att förstå och kunna följa värdeflödet i kartan, figur 4, ges en beskrivning 
av flödet efter illustrerad figur. Siffrorna i värdeflödeskartan är desamma som 
siffrorna i beskrivningen av flödet. Detta för att på ett lätt sätt kunna följa de 
olika stegen i kartan. Information om de komponenter som ingår i behållaren 
har inte kartlagts i värdeflödet utan är bara orienterande fakta.  

Komponenter 

De flesta plåtdetaljer som ingår i behållaren framställs på LP AB och lagerhålls 
vid svetsen i det vi kallar komponentlagret. Då dessa komponenter inte är 
styrda av MPS-systemet får operatören själv hålla koll på lagernivåerna. 
Komponentlagret används för att tillverkningsprocessen skall gå snabbare när 
produktion av behållare startar. Då det gäller laserskurna detaljer sker 
lagerhållning även ur ekonomisk synpunkt. Då tillverkning av behållare ofta 
sker i enstyck, anser LP AB att det inte är ekonomiskt försvarbart att de 
maskiner som framställer dessa plåtdetaljer skall ställas om för att endast ta 
fram en detalj.  

De laserskurna plåtar som används för att tillverka behållarens kona framställs 
utifrån en separat tillverkningsorder. De plåtar som används till behållarens 
svep framställs då tid finns och är istället inräknad på behållarens 
tillverkningsorder. Antalet svep som klipps beror på hur många som får plats på 
en plåt och kan variera beroende på behållarens storlek. Även de ringar och 
stoppbitar som ingår i behållaren tillverkar operatören själv då väntan uppstår.  

De brickor som används till handtagen tas fram då tid finns och klipps i saxen 
om cirka 30 stycken åt gången. Själva hållaren till handtaget tillverkas däremot 
utifrån en separat tillverkningsorder om cirka tio hållare åt gången. Dessa 
klipps i lagom längder och bockas sedan i två utföranden.  

Komponenterna vårtor, rör och hus är inköpta artiklar och beställs från 
Bröderna Thorsson i Jönköping AB (hädanefter kallat Thorsson). Beställning 
av komponenterna sker av 20 satser åt gången, där en sats innehåller det antal 
vårtor, rör och hus som går åt till en behållare. Dessa komponenter styrs via 
MPS-systemet.    
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Figur 4. Värdeflödeskartläggning över produktfamiljen livsmedelsbehållare. 
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1. Planering och orderhantering 
En beställning kommer in till företaget via mail. En av produktionscheferna 
skapar sedan en tillverkningsorder där produktens operationer samt ingående 
material är specificerat. Tillsammans med tillverkningsordern följer ritnings-
underlag och eventuella följesedlar för de behållare som innehar lego-
operationer. På tillverkningsordern står även leveransdatum då behållaren skall 
vara klar för leverans till kund. I de flesta fall finns dock en säkerhetsledtid på 
en vecka efter detta datum, för att säkerställa att leverans till kund sker i tid.  

Samtliga dokument skrivs ut av produktionschefen som färglägger orderns 
operationer med överstrykningspenna för att tydligt visa vem och vad som skall 
göras. Därefter placerar produktionschefen fysiskt tillverkningsordern vid den 
första operationen. Om oklarheter eller förändringar på produktens utformning 
finns, uppmärksammas dessa och gås igenom med operatören. Tillverknings-
ordern och dess bilagor följer med produkten genom alla dess tillverkningssteg. 
Då en operation är avslutad sammanställs den totala bearbetningstiden som 
varje process krävt och skrivs ned på tillverkningsordern. Varje avslutad 
operation signeras även med operatörens anställningsnummer.  
 
2. Svetsning, rullbockning och borrning 
Den plåt som skall användas till konan/konerna rullas vid svetsen och svetsas 
samman till en kon. I botten på konan (den inre om dubbelmantlad) svetsas en 
styrtapp fast. Den får sedan stå och svalna under tiden som den plåt som skall 
bilda svep rullas i rullbockningsmaskinen. Svepet svetsas därefter samman till 
en rundel. Sedan bockas konans övre del för att kunna passa ihop med svepet. 
Är det en dubbelmantlad behållare som skall tillverkas borras det hål i plåten 
där komponenter senare skall placeras. Detta sker innan rullning och görs på 
den plåt som skall bli den yttre manteln.  

3. Slipning 
Efter att kona och svep anpassats till varandra sänds konan med styrtapp till 
slipen där slipning av konans insida och svetssömmar sker.  

4. Svetsning 
Under tiden konan befinner sig på slipen svetsas en ring fast längs svepets 
nedre kant (inre om dubbelmantlad) vilken även den rullats i rullbocknings-
maskinen. Om dubbelmantlad behållare tillverkas svetsas också i detta skede 
den kona och det svep samman som skall bilda den yttre manteln. Handtags-
brickorna rullbockas för att anpassas till svepets runda form och placeras åter i 
komponentlagret.  
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5. Svetsning 
När konan med styrtapp återvänder från slipen svetsas denna samman med 
svepet och bildar en mantel (inre mantel om dubbelmantlad). Om det är en 
dubbelmantlad behållare placeras den yttre manteln utanpå den inre och svetsas 
samman.   

6. Utlastningen 
Efter ovan beskrivna moment körs de behållare med en styrtapp ut till 
utlastningen för att skickas vidare till Thorsson. Hos dem justersvarvas 
styrtappen. Detta behövs dock inte då behållaren har en dubbel styrtapp. På 
utlastningen skrivs ett pallkort ut vilket talar om var pallen med behållaren 
skall och var den kommer ifrån. Det rapporteras även i MPS-systemet hur 
många behållare som sänds iväg. Därefter transporteras behållaren med LP AB: 
s egna bil till Thorsson. Hur ofta transport sker och hur länge behållarna får 
vänta beror på hur snart leverans till kund skall ske. Är det bråttom kan 
leverans av enstaka behållare ske samma dag, men oftast försöker LP AB att 
samla transporterna till Thorsson. Hur länge behållarna är borta kan variera allt 
från en dag till en vecka och beror oftast på hur mycket Thorsson har att göra.  

7. Svetsning 
Under tiden behållaren befinner sig hos Thorsson svetsas delarna till handtaget 
samman. 

8. Utlastning 
Då behållarna återvänder till LP AB avrapporterar personalen på utlastningen 
antalet behållare som kommit tillbaka. Därefter transporteras de till svetsen där 
kontroll av styrtappen sker med hjälp av en kontrollbit. Handtagen till 
behållaren sänds med i pallen som sedan transporteras vidare till slipen.  

9. Slipning 
Här slipas handtagen och behållarens utsida. Till skillnad från övriga 
slipmoment som sker manuellt är det nu möjligt att med hjälp av bandslip slipa 
behållarens utsida. Därefter transporteras behållaren tillbaka till svetsen. 

10. Svetsning 
Här svetsas handtagen fast på behållaren. Är det en dubbelmantlad behållare 
svetsas även de andra komponenterna, vårtor, rör och hus fast. Efter detta 
moment transporteras behållaren återigen till slipen. 

11. Slipning 
Här slipas de sista svetssömmarna och insidan av svepet, dessutom ges 
behållaren den slutliga finishen. När behållaren är färdigställd transporteras den 
från slipen till lagerplatsen för slutkontroll. 
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12. Kontroll 
Kontroll av enkelmantlade behållare sker med hjälp av ficklampa. Genom att 
lysa med ficklampan på svetsfogarna är det möjligt att med ett tränat öga se om 
dåliga porer förekommer eller om behållaren är godkänd. De dubbelmantlade 
behållarna transporteras till ett rum i anslutning till slipen. Där kontrolleras 
behållaren genom att hålen sätts igen och behållaren fylls med vatten. Sedan 
tillförs ett tryck i behållaren och om inget vatten sipprar ut betyder det att 
behållaren är hel. Efter avslutad kontroll transporteras behållaren åter till 
lagerplatsen för kontroll och sedan till utlastningen. 

Ett intyg på genomförd kontroll med godkänt resultat skall alltid skickas med 
behållaren. Ibland kräver kunden även att ett certifikat skall medfölja 
behållaren vid leverans, detta för att säkerställa att rätt material använts i 
behållaren. Varje detalj kräver sin specifikation och ett godkännande av LP 
AB: s kvalitetsansvarig.  

13. Utlastning  
Här packas behållaren och därefter skrivs packsedel och pallkort ut som fästs 
på pallen innan behållarna transporteras till kund.  
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4.3 Produktionslayout 

I figur 5 nedan, visas en förenklad layout över LP AB: s verkstad för att ge en 
bild av var de olika processtegen befinner sig i relation till varandra. I denna 
karta har även behållarnas flöde ritats in vilket symboliseras av de blå pilarna. 
De streckade blå pilarna visar att behållaren antingen rör sig till kontrollrummet 
eller till kontoret då de ska slutkontrolleras. 

Enligt uträkningar i bilaga 3 och med hjälp av avstånden angivna i figur 3 kan 
man konstatera att behållarens totala interna transporter mellan processerna 
uppgår till en sträcka av 578 m för en enkelmantlad, respektive 672 m för en 
dubbelmantlad. I denna uträkning är det även inkluderat tre stycken omarbeten 
i form av svetsloppor. Antalet svetsloppor är ett antagande utifrån utförda 
observationer. 
 

 

Figur 5. Produktionslayout med behållarens inritade transportvägar. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet för att uppfylla rapportens syfte och besvara 
frågeställningarna. Inledningsvis ges en analys av tidslinjen i värdeflödeskartan 
för att sedan följas av avsnitten funna slöserier och förslag på åtgärder. 

5.1 Tidslinjeanalys 

Tidslinjen i figur 4 visar den värdeadderande respektive icke värdeadderande 
tiden i behållarens tillverkningsflöde. Där framgår det att de olika processtegen 
tar relativt lång tid. Den värdeadderande tiden i det första processteget i svetsen 
kan ta ända upp till sex timmar. Sätts detta i relation till en arbetsdag innebär 
detta att operatören är sysselsatt med samma processteg i 75 % av arbetstiden. 
Totalt  uppgår den värdeadderande tiden till mellan 14,1 och 22,85 timmar per 
behållare. Med en framräknad ledtid på 23,5 till 24,6 dagar innebär detta att 
den interna icke värdeadderande tiden uppgår till 19,7 dagar vilket motsvarar 
ca 82% av ledtiden. Enligt Liker (2009) är de aktiviteter som bidrar till icke 
värdeadderande tid slöserier, och skall därför hållas på en så låg nivå som 
möjligt. Utifrån detta kan vi konstatera att behållarnas ledtid skulle kunna 
kortas ned betydligt och att mycket tid troligtvis läggs på de ”sju slöserierna + 
ett”.  

5.2 Funna slöserier 

Nedan beskrivs de slöserier vi har kunnat urskilja med hjälp av en 
värdeflödesanalys på LP AB. Funna slöserier är indelade och placerade under 
varje slöserikategori, slöserierna har arbetats fram med beaktande av 
definitionerna angivna i teoriavsnitt 2.4.1. Numreringen av slöserierna används 
senare i tabell 1. 

Överproduktion 
1. Den säkerhetsledtid LP AB använder på behållarna leder till att de ligger i 

slutkontrollagret längre än nödvändigt. Säkerhetsledtiden kan också bidra 
till att produkter som borde bearbetas inte gör det då behållaren börjar 
tillverkas en vecka tidigare än vad som egentligen behövs. Då personalen är 
medveten om denna extra ledtid kan det leda till att behållaren ligger längre 
i mellanlager. Överproduktionen i det här fallet består av att behållare 
tillverkas tidigare än vad som är nödvändigt. Det handlar alltså inte om 
överproduktion i klassisk bemärkelse som beskrivs av Arnold et al. (2008). 
I övrigt går inga slöserier att urskilja under denna kategori då tillverkning 
av behållare endast sker efter kundorder.  
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Väntan 
2. Väntan kan uppkomma eftersom produkten transporteras mellan svetsen 

och slipen ett flertal gånger. Momenten i flödet tar olika lång tid och 
eftersom operatören planerar sin egen tid vet inte nästkommande operatör 
när produkten återigen anländer.  

3. Eftersom planering görs efter mänsklig kapacitet och inte efter maskinell 
kan detta leda till väntan då flera personer behöver använda samma maskin.  

4. Då tillgängliga resurser är begränsade i både slip och svets kan väntan även 
uppkomma vid ledigheter och sjukdom. 

Onödiga transporter eller förflyttningar 
5. Då behållaren förflyttas ett flertal gånger mellan slipen och svetsen och 

dessa processer inte ligger intill varandra innebär detta att produkterna 
transporteras onödigt långa sträckor.   

6. Efter att behållaren har slutslipats, transporteras den till kontrollagret. Då 
dubbelmantlade behållare skall slutkontrolleras transporteras de tillbaka till 
ett rum som ligger bredvid sliplagret. Efter genomförd kontroll förflyttas 
behållaren åter till kontrollagret, i väntan på de dokument som skall följa 
med behållaren till utlastningen. 

Överbearbetning eller felaktig bearbetning 
7. Behållarna tillverkas med hög kvalitet. Bearbetas produkterna mer än vad 

som egentligen har efterfrågats? 

Överlager (lager) 
8. Då ordrar buntas samman och flera körs på samma gång gör det att 

produkter får ligga onödigt länge i PIA och i lager. Eftersom processtiden är 
lång rör det sig om flera timmar på LP AB. Detta kan i sin tur leda till 
väntan då hela batchen skall bli klar innan den skickas vidare.  

9. Mellan varje processteg placeras behållarna alltid i lager. 

Onödiga arbetsmoment 
10. I slipen görs onödiga förflyttningar då verktyg skall hämtas och bytas. I 

samband med detta sker även ett visst letande. Även i svetsen görs 
förflyttningar mellan olika maskiner och verktyg som behövs i arbetet. 

11. Arbetsmomenten utförs idag på ett sätt som gör att personalen ådrar sig 
förslitningsskador. Detta leder i sin tur till sämre produktivitet. Ett 
arbetsmoment som i dagsläget utförs i slipen, med större ansträngning än 
vad skulle kunna behövas, är vridning av fixtur och behållare. 
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12. Personalen som utför slutkontrollen på behållarna får ingen indikation på 
när en behållare har anlänt till kontrollagret. Detta medför att personalen 
själva måste gå ut och se efter om behållaren finns på plats.  

13. I dagsläget går det inte att se var i flödet behållaren befinner sig. Detta 
betyder att personalen fysiskt måste gå ut och leta efter produkten om de 
behöver veta var behållaren befinner sig. 

14. I orderhanteringen utförs ett moment där färgläggning av de olika 
operationerna görs med hjälp av överstrykningspenna. Detta moment borde 
kunna utföras på ett enklare och effektivare sätt.   

15. Eftersom slipen kontrollerar behållaren kontinuerligt under sitt arbete kan 
slutkontrollen av enkelmantlade behållare var ett onödigt arbetsmoment. 

16. Instrumenten för kontroll förs fram och tillbaka från kontoret till kontroll-
rummet. 

Defekter 
17. I den kontinuerliga kontrollen av behållaren upptäcks ofta en och annan por 

(litet hål eller fördjupning) som behöver åtgärdas. Detta leder till att 
behållaren måste transporteras ytterligare mellan slipen och svetsen. Detta 
medför slöseri i form av både transport och omarbete. 

18. Under slutkontroll upptäcks ibland defekter på behållaren som måste 
åtgärdas. Detta är dock sällsynt, men kan då leda till att hela behållaren 
måste kasseras om felet inte går att åtgärda.  

19. Något som kan leda till ett rent slöseri är den icke uppdaterade anvisningen 
för hur slutkontroll av dubbelmantlade behållare skall gå till. Trycket som 
anges på anvisningen idag gör att behållaren måste kasseras då den buktar 
sig vid det angivna trycket. 

Outnyttjad kreativitet 
20. Personalen har oftast fler idéer och förslag på vad som kan förbättras än vad 

som kommer fram. Att inte kontinuerligt uppmuntra till aktivt förbättrings-
arbete innebär slöseri. 

21. Att inte aktivt lära upp den personal som vill och kan utvecklas är ett slöseri 
med resurser. Företaget är sårbart då fler operatörer inte får utföra de 
svårare momenten. I dagsläget ges övriga operatörer endast chansen att 
utföra dessa moment då ordinarie operatör är frånvarande under en längre 
period. Upplärningen av personalen saknar styrning. 
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5.3 Förslag på åtgärder 

Nedan följer de förslag vi anser skulle kunna minska de identifierade 
slöserierna på LP AB och bidra till en förbättrad produktion. Förbättrings-
förslagen är indelade under sju kategorier där kategorins namn är förslagens 
gemensamma nämnare. Det betyder att det under en kategori kan finnas ett 
flertal olika förbättringsförslag. De funna slöserierna och dess relation till 
kategorierna av förbättringsförslag sammanfattas i avsnitt 5.4.   

5.3.1 Layoutändring 

 Ett åtgärdsförslag som skulle kunna bidra till en förbättrad produktion är att 
flytta svetsen närmare slipen. I dagsläget finns ett ledigt utrymme i 
anslutning till slipen som skulle bidra till att transportsträckorna mellan 
svets och slip minskades. Även informationsflödet mellan svets och slip 
skulle gynnas av en flytt. Operatören i nästkommande processteg skulle då 
lättare kunna planera sin tid, eftersom denne både kan få visuell och muntlig 
information om när i tiden produkten antas anlända. I figur 6 nedan visas ett 
förenklat förslag över en ny layout med hänsyn tagen till behållarens 
tillverkningsflöde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Nytt layoutförslag för tillverkning av behållare. 
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 För att minska antalet transporter fram och tillbaka mellan slipen och 
kontrollagret kan en pallplats märkas upp intill sliplagret. Denna pallplats 
skall endast vara avsedd för dubbelmantlade behållare som väntar på 
slutkontroll. Information om ankommen behållare måste vidarebefordras till 
den person som utför slutkontrollen. Genom att utöka MPS-systemet enligt 
förbättringsåtgärd 5.2.6  vidarebefordras informationen om vart behållaren 
befinner sig automatiskt. 

5.3.2 Kompetensutveckling 

 För att minska sårbarheten i företaget och i större utsträckning utnyttja 
personalens vilja och möjlighet till utveckling, är ett förslag att LP AB styr 
upp kompetensutvecklingen. Med detta avses att utbildningen av slipning 
och svetsning av behållarna ska göras kontinuerligt. Övriga operatörer ska 
ges möjlighet att utföra dessa moment även då ordinarie operatör arbetar. 
Dels för att handledning ska kunna ges under momentet men även för att 
operatören ska få möjlighet till fortlöpande träning. Ytterligare fördelar med 
att ha fler behöriga operatörer är att:  

– företaget lättare skulle kunna anpassa tillverkningen då efterfrågan ökar.  

– den säkerhetsledtid som idag används skulle kunna kortas ned.  

– väntan och förseningar vid sjukdom och ledigheter skulle minska. 

 Arbetet som utförs då behållaren tillverkas kan i mångt och mycket liknas 
vid ett hantverk. Kassationerna är få då operatörerna är väldigt noga i sitt 
arbete. Omarbete i form av svetsloppor görs under arbetets gång, vilket 
förhindrar att senare kassationer eventuellt behöver göras. Kassationer och 
omarbete är dock alltid ett slöseri men ”den mänskliga faktorn” kan aldrig 
styras till 100 %. Det är därför svårt att minska antalet kassationer 
ytterligare. För att i framtiden bibehålla antalet kassationer på en låg nivå 
krävs att nya operatörer får möjlighet att utveckla sitt hantverk.  

 Genom att utöka befogenheten för operatören i slipen så att han själv får 
utföra den fysiska slutkontrollen av enkelmantlade behållare så minskas 
tiden och arbetet för slutkontroll.   

5.3.3 Utjämnat och kontinuerligt flöde 

 För att nå ett mer utjämnat flöde bör LP AB undvika att samköra flera 
ordrar. Genom att tillverka behållarna en och en fås en kortare genomlopps-
tid för varje behållare och därmed minskat PIA. Genomloppstiden kortas 
ned eftersom behållaren kan gå vidare till nästa processteg utan att ligga 
klar i väntan på övriga i satsen. Detta betyder att behållaren kan tas omhand 
av nästa processteg tidigare.  
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För att undvika att allt läggs i mellanlager behöver flödet bli mer 
kontinuerligt. Ett helt kontinuerligt flöde är i dagsläget inte möjligt då 
processtegen tar väldigt olika lång tid och då behållarna är kundspecifika. 
Ett något mer kontinuerligt flöde skulle dock kunna utvecklas genom att fler 
operatörer utbildades till att kunna bearbeta samtliga produkter. Ett FIFU-
system skulle då gemensamt kunna tillämpas på alla produkter. Detta skulle 
innebära att samtliga produkter skulle ligga kortare tid i mellanlager 
oberoende av produktmix. Kortare genomloppstider till följd av 
ovanstående skulle även leda till att säkerhetsledtiden skulle kunna kortas 
ned.  

5.3.4 5S 

 Enligt Liker (2009) är 5S ett verktyg som kan användas för att problem och 
slöserier ska synliggöras och minskas. För att LP AB ska få en mer 
strukturerad och lättarbetad arbetsplats kan därför 5S användas.  Genom att 
skapa ordning på arbetsplatsen kan letande och onödiga gångavstånd 
minimeras. Verktyg och material ska placeras nära användningsplatsen så 
att de är lättillgängliga då de behövs. Instrumentet som används vid 
slutkontroll av dubbelmantlade behållare bör därför vara placerat där 
slutkontrollen görs. Arbetet med ordning och reda ska influera allt och alla 
vilket gör att 5S kan bidra till att även andra slöserier kan minskas. 
Exempelvis de kassationer som i dagsläget kan ske till följd av den icke 
uppdaterade informationen som finns på anvisningarna för slutkontroll.  

5.3.5 Ergonomi 

 För att förbättra ergonomin i slipens och svetsens arbetsmoment krävs en 
utförlig studie av dessa två processteg. Genom att hitta bättre ergonomiska 
lösningar i de olika arbetsmomenten kan operatörernas hälsa och 
produktivitet bibehållas en längre tid. Ett exempel på vad som skulle kunna 
främja slipoperatörens arbete är följande förslag:  

För att underlätta vridmomenten då behållaren skall slipas, skulle en vridbar 
platta kunna installeras i arbetsbänken. Med hjälp av en pedal på golvet 
skulle plattan kunna höjas vilket gör den vridbar. Då pedalen släpps sjunker 
plattan och stannar i vald position. Användandet av plattan skulle innebära 
att vridmomentet blir mindre ansträngande till följd av minskad friktion.  
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5.3.6 Datasystem 

 I MPS-systemet bör de olika operationerna delas upp i fler steg så att av-
rapportering kan ske efter varje genomfört operationssteg. Avrapporter-
ingen ska göras i datasystemet och inte manuellt så som det görs idag. Detta 
skulle betyda att personalen får möjlighet att direkt i systemet se var och i 
vilket skede behållaren befinner sig, utan att gå ut och leta i produktionen. 

 Tiden som läggs på att färglägga tillverkningsordrarna skulle kunna 
användas till annat om detta moment effektiviserades. Med hjälp av data-
systemet borde det vara möjligt att de olika operationerna färgläggs direkt 
och sedan skrivs ut med färgskrivare. Detta skulle medföra att momentet 
med manuell färgläggning skulle kunna tas bort helt.  

 Den väntan som uppstår till följd av att kapaciteten inte är planerad efter 
maskinerna uppstår inte särkilt ofta och därför är problemet inte akut. Om 
problemet skulle växa sig större anser vi att en möjlig åtgärd skulle vara att 
börja planera den stationen efter maskin.  

De gånger väntan uppstår idag, föreslår vi att tiden används till att arbeta 
med kaizen och 5S. 

5.3.7 Kaizen 

 Ett åtgärdsförslag för att öka utnyttjandet av personalens kreativitet är att 
jobba mot att kaizen blir en del av det dagliga arbetet. Ett sätt att organisera 
arbetet med kaizen kan på LP AB göras med hjälp av förslagslådor och 
kaizenmöten. Förslagslådorna ska fungera som uppsamlingsplats för 
inkomna förslag. Att dokumentera förslagen är viktigt för att dessa inte 
skall falla ur minnet och att man lättare ska kunna bocka för vad som 
eventuellt ska genomföras eller har gjorts. Med kaizenmöten är tanken att 
förslagen ska gås igenom och att ansvarig för genomförande av förslagen 
skall utses, men även vara ett tillfälle för uppföljning av tidigare förslag.  

Ett aktivt kaizenarbete kan enligt Liker (2009) och Arnold et al. (2008) 
bidra till att slöserier kan tas bort. Om LP AB arbetar med kaizen skulle de 
med hjälp av sina medarbetare kunna förbättra och effektivisera sin 
produktion.  
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5.4 Sammanfattning av funna slöserier och förslag till 
åtgärder 

I tabell 1 visas en sammanfattning av de slöserier som hittats i värdeflödes-
analysen och hur dessa är placerade under de sju typer av kategorier som 
arbetats fram. Siffrorna i tabellen anger det slöseri som finns beskrivet i avsnitt 
5.2, funna slöserier. Slöseri 7, som finns placerat under kategorin 
överbearbetning eller felaktig bearbetning, finns inte angivet i tabellen då inget 
förbättringsförlag arbetats fram till detta.  

Som framgår av tabellen är onödiga arbetsmoment den kategori där vi har 
funnit flest identifierade slöserier, vilket kan vara en indikation på ett område 
som LP AB bör titta närmare på.  

I tabellen framgår även att förbättringsförslagen, layoutändring och 
kompetensutveckling kan minska eller eliminera nästan hälften av alla 
identifierade slöserier. Genom att satsa på dessa två kategorier av 
förbättringsförslag kan både stora och små slöserier minskas eller elimineras. 
Det framgår dock inte av tabellen vilka slöserier som är störst eller vilka som är 
viktigast att titta på först.   

 

Tabell 1. Slöserierna och dess relation till förbättringsförslagen. 

Kategorier av förbättrings- Utjämnat & 

förslag Layout- Kompetens- kontinuerligt 

Slöserier ändring utveckling flöde 5S Ergonomi Datasystem Kaizen

Överproduktion 1 1

Väntan 2 4 3

Onödiga transporter eller förflyttningar 5, 6

Överbearbetning eller felaktig bearbetning

Överlager (lager) 8, 9

Onödiga arbetsmoment 10 15 10, 16 11 12, 13, 14

Defekter 17 17,18 19

Outnttjad kreativitet 21 20

Summa antal slöserier 5 6 3 3 1 4 1
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6 Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel förs diskussioner angående de metoder vi använt, våra funna 
slöserier och åtgärdsförslag. I avslutande avsnitt ges även en sammanfattning 
av de slutsatser som vi kommit fram till i vår studie. I metoddiskussionen gör vi 
en utvärdering av de metoder vi använt och hur dessa har påverkat vårt arbete. 
Resultatdiskussionen presenteras efter våra två frågeställningar. Där diskuterar 
vi några av de slöserier och åtgärder som tagits fram i tidigare analys.   

6.1 Metoddiskussion 

Validiteten i arbetet, det vill säga frågan om rätt saker har mätts, anser vi vara 
god. Detta då de metoder vi använt oss av gjorde att vårt syfte kunde uppfyllas 
och frågeställningarna kunde besvaras. Genom att använda en värdeflödes-
analys fick vi en struktur i vårt sökande efter slöserier. Den belyste även vissa 
slöserier som annars varit svåra att se, exempelvis flertalet interna transporter 
som skedde mellan samma resurser.  

Den blandning av ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer som vi  
använde, gav oss en stor mängd information som varit användbar i vår studie. 
Fler av de ostrukturerade intervjuer som genomförts kunde ha gjorts halv-
strukturerade för att vi på så sätt skulle fått informationen i en mer naturlig 
ordning. 

Rother och Shooks (2005) vägledning om hur en värdeflödeskartläggning ska 
gå till var till en början bra att följa, men ju mer fakta som skrevs in i 
värdeflödeskartan desto fler frågetecken uppstod. Frågetecknen handlade om 
hur de fakta som samlades in skulle bearbetas, då verkligheten förhöll sig 
annorlunda än det relativt enkla exempel som fanns att tillgå i boken. Då 
lagernivåerna räknades för att beräkna täcktiden såg vi att nivåerna just då inte 
såg ut som de gjort under tidigare observationer. Detta ledde till att vi beslutade 
oss för att inte använda ett snitt på uppmätta lagernivåer utan av en tidigare 
mätning. Att endast mäta nivåerna en gång kan anses vara mindre trovärdigt än 
ett snitt, men då senare uppmätta nivåer kan kallas ett undantagstillstånd ansåg 
vi den tidigare mätningen vara mer verklighetstrogen.  

Reliabiliteten av tidsstudierna, det vill säga att tiderna mätts på rätt sätt, kunde 
ha ökats om samtliga processtider hade klockats. Detta var emellertid inte 
möjligt utifrån förutsättningarna att stycktiden i de olika processtegen var lång 
och att behållarna tillverkades relativt sällan. Vi använde då operatörernas egna 
uppmätta tider vilket kan påverka reliabiliteten på ett negativt sätt. Vi anser 
dock att detta var mer tillförlitligt än att använda operationstiderna 
specificerade på tillverkningsordern. 
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Valet att mäta avstånden med hjälp av stegräkning istället för med ett måttband 
gjorde vi då vi ansåg att stegräkning var en enkel men rättvis metod. Det kan 
tyckas att mätning med måttband kan ge ett mer sanningsenligt resultat, men då 
start- och slutpunkt kan ha variationer på flera meter, exempelvis lagerplatser, 
tycker vi att stegmetoden gav ett godkänt resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att finna och minska de ”sju slöserierna + ett” som utifrån en 
värdeflödesanalys kan identifieras i produktionen på LP AB. Utifrån resultat 
och analys anser vi att syftet med studien uppnåtts, och att vi besvarat de 
frågeställningar som ställts upp. Vidare diskussioner om de två fråge-
ställningarnas svar ges i kommande avsnitt.     

6.2.1 Vilka slöserier går att urskilja med hjälp av en värdeflödesanalys? 

Det som främst bör framhållas är de slöserier som baseras på att det endast 
finns två operatörer som kontinuerligt tillåts utföra slip- och svetsmomenten.  I 
dagsläget är företaget oerhört sårbart på grund av detta. Förändras inte denna 
sårbara situation inom en snar framtid kan det innebära att LP AB får svårt att 
tillverka sina behållare om någon av operatörerna exempelvis skulle bli 
långtidssjukskriven. Detta i sin tur skulle leda till avsevärt förlängda ledtider 
och i värsta fall skulle det kunna leda till att de tappar en storkund. 
Problematiken som vi ser det beror bland annat på att företaget använder ett 
hierarkiskt klassificeringssystem över sina anställda. Detta system främjar inte 
upplärning då personer med hög kompetens kan känna trygghet i att vara 
”ensam” på sin nivå. Operatörer med lägre klassificering kan också känna sig 
osäkra på sin egen förmåga då de inte blir anförtrodda att kliva upp till nästa 
nivå. Ytterligare faktorer som begränsar upplärningen är den tidsbrist vi 
upplever råder till följd av ökad orderingång, samt att det är ett hantverk som 
krävs för att få behållarna godkända. Det krävs mycket kunskap och 
fingertoppskänsla, vilket tar tid att erhålla. Tid som inte alltid finns tillgänglig i 
dagens företagsklimat.  

Andra slöserier som bör uppmärksammas är de som till synes är små men som 
kan leda till större och mer omfattande slöserier om de inte åtgärdas. Ett 
exempel på det är den icke uppdaterade anvisningen till slutkontrollen. Så 
länge ingen använder sig av informationen så uppstår ingen fara, men om 
anvisningen följs skulle detta innebära att behållaren förstörs och måste 
kasseras.  En kassation blir dyrbar då en behållare i sitt slutskede är värd ett 
femsiffrigt belopp och tillverkning av ny behållare krävs. 
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Väntan är ett slöseri som inte borde uppkomma särskilt ofta. De situationer som 
kan leda till väntan och som vi redovisat under funna slöserier borde vara 
tämligen sällsynta då både slip- och svetsoperationerna inte har någon ställtid. 
Detta gör att alternativa arbeten kan påbörjas och avbrytas utan att det påverkar 
den produktiva arbetstiden i större utsträckning. Denna möjlighet förutsätter att 
andra tillverkningsordrar finns tillgängliga, i annat fall uppstår väntan oavsett 
ställtid eller ej. I dagsläget är orderingången god, men då det finns lite att göra 
blir systemet mycket känsligare för de situationer som nämnts och väntan 
uppstår oftare. Återigen anser vi att bristen på resurser som får tillverka 
behållaren gör att slöserier kan uppkomma. Skulle operatören i slipen vara sjuk 
och inga alternativa arbeten finns tillgängliga i svetsen, innebär det att väntan 
kan bli lång för både operatör och de behållare som läggs i mellanlager.  

En ytterligare faktor som kan leda till väntan är att ordrar samkörs. Samkörning 
påverkar även lager och PIA på ett negativt sätt. På LP AB anser de att denna 
arbetsmetod är bra då den genererar färre transporter till Thorsson och den 
totala processtiden blir lägre per behållare. Utifrån vår teoretiska bakgrund och 
analys anser vi att ett enstycksflöde är att föredra. För att avgöra vad som är 
bäst för LP AB, krävs en djupgående ekonomisk analys. Det krävs också en 
mer omfattande studie på hur flödet kan effektiviseras, i termer av optimering 
av processtegen och utjämnade cykeltider. Ytterligare analyser av transporterna 
till Thorsson bör genomföras men även alternativa lösningar för juster-
svarvning bör ses över.            

Funderingar som kan diskuteras kring behållarnas kvalitet är om de bearbetas 
mer än vad kunden har efterfrågat? Det är höga krav då behållarna skall 
användas till livsmedel, men har LP AB levererat överbearbetade produkter 
redan från början? I dagsläget kan inte LP AB sänka sin kvalitetsnivå eftersom 
kunden är van vid en viss nivå med hög slutfinish. Men är det ens ett alternativ 
då LP AB: s strävan är att leverera högkvalitativa produkter? Om ovanstående 
nu kan ses som överarbete är svårt att avgöra.    

6.2.2 På vilket sätt kan dessa slöserier minskas och bidra till en 
 förbättrad produktion? 

De förbättringsförslag vi givit under analys, är förslag som på kort eller lång 
sikt kan bidra till att identifierade slöserier kan minskas om dessa tas i 
beaktning och genomförs. Förslagen har dock inte studerats närmare utan 
kräver vidare bearbetning och analys för att kunna införas.  

Utifrån vår analys har vi funnit att sex slöserier går att minimera eller eliminera 
om fler personer får utbildning, praktisk övning och tillåtelse att bearbeta 
behållarna. Denna åtgärd anser vi både vara genomförbar och nödvändig för 
företaget. Det går inte längre att förbise detta behov om företaget i framtiden 
vill fortsätta konkurrera med högkvalitativa produkter.     
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Förslaget att slipen skall ges befogenhet att genomföra den slutliga kontrollen 
av enkelmantlade behållare skulle fungera med den arbetsfördelning som idag 
används på LP AB. De operatörer som idag arbetar med dessa har genom år av 
arbete tränat upp sin förmåga att noggrant granska och kritiskt kunna bedöma 
sitt arbete. Detta gör det möjligt för slipen att utföra slutkontrollen av 
enkelmantlade behållare. Skulle fler operatörer däremot utbildas, som vi 
flertalet gånger påpekat är av stor vikt med hänsyn tagen till flera faktorer, 
skulle detta förslag till en början inte vara tillämpbart på alla operatörer.  

Fem av slöserierna kan minskas genom att en layoutförändring görs. I detta 
åtgärdsförslag har vi dock inte gjort någon närmare studie av huruvida en 
förändring är ekonomiskt försvarbar eller ej. Vi har inte heller studerat i vilken 
utsträckning det skulle vara praktiskt möjligt att genomföra.  Det vi med vårt 
förslag vill framhålla är att transporterna, kommunikationen och flödet kan 
förbättras. För att en ändring i layouten skall vara möjlig krävs givetvis en 
ingående undersökning av möjligheterna.  Även om inte slipen flyttas, så borde 
en uppställningsplats för dubbelmantlade behållare som väntar på slutkontroll 
kunna upprättas i närheten av kontrollrummet. Det är väldigt onödigt att 
behållaren transporteras fram och tillbaka till samma plats, endast för att den 
ska ge en indikation på att den är klar för slutkontroll.  

Ovanstående åtgärd leder oss in på förbättringsförslagen som handlar om 
förändring av datasystemet. Utifrån de riktlinjer som återfinns i teorikapitlet om 
ett förbättrat flöde, skall flödet i möjligaste mån endast ha en, högt uppströms 
placerad planeringspunkt. Med de avgränsningar som vi har gjort har 
behållaren endast en planeringspunkt. Det vi saknar är avrapportering till MPS-
systemet efter olika delmoment. Denna åtgärd diskuteras redan på företaget då 
även produktionscheferna/planerare uttryckt en ökad svårighet i att hålla reda 
på var produkterna befinner sig. Denna åtgärd skulle både spara tid och 
underlätta planeringen. Den skulle emellertid leda till att operatörerna måste 
lägga mer tid på avrapportering.       

Företagskulturen som råder på LP AB har gjort personalen självständig i sitt 
arbete. Detta borde generera många idéer från personalen i syfte att förbättra 
det dagliga arbetet och därmed flödet. Ett bra och effektivt kaizenarbete skulle 
därför vara möjligt om detta strukturerades upp.  
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6.3 Slutsatser 

Vi har utifrån värdeflödesanalysen hittat ett flertal slöserier och ett flertal 
åtgärder till dessa. Slutsatserna kan sammanfattas enligt följande:  

 Slöserierna har kunnat identifieras inom samtliga kategorier specificerade 
av Liker (2009).  

 Bredden på slöserierna varierar från väldigt små och till synes obetydliga 
till större mer omfattande.  

 Den interna värdeadderande tiden uppgår till mellan 14,1 och 22,85 timmar 
per behållare. Med en framräknad ledtid på 23,5-24,6 dagar innebär detta att 
den interna icke värdeadderande tiden uppgår till 19,7 dagar. Ca 82% av 
ledtiden läggs på slöserier och annan icke värdeadderande tid.  

 Den faktor som frambringar flest slöserier är bristen på operatörer som kan 
och tillåts tillverka behållarna. Dessa slöserier skulle kunna minskas om 
kompetensutvecklingen styrdes upp.  

 Det sker många och onödiga interna transporter under behållarens 
tillverkning som skulle kunna åtgärdas med bland annat en layoutändring. 

Vidare bearbetning och analys av förbättringsförslagen krävs för att dessa ska 
kunna införas. Då uppdragsgivaren har visat ett intresse för Lean och har de 
förutsättningar de har anser vi att en förbättrad produktion kan skapas. För att 
uppnå en förbättrad produktion föreslår vi att LP AB går vidare med sitt 
intresse för Lean. Något de bör ha i åtanke är att Lean inte är något som 
implementeras över en dag utan är en blandning av verktyg som ständigt skall 
bearbetas. Lean ingår i en  filosofi som ska genomsyra hela företaget. 

Ett första steg i LP AB: s Leanresa kan vara att undersöka hur mycket ”Lean” 
företaget redan är. Men redan idag kan de utifrån våra förslag förbättra sin 
nuvarande produktion. Det förslag som vi vill framhålla och som kan påbörjas 
redan nu är att kompetensutvecklingen styrs upp.  
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till det första mötet på LP AB.  
Bilaga 2 Informationsbrev till personalen på LP AB. 
Bilaga 3 Tabell över LP AB: s interna transporter för produktfamiljen 

livsmedelsbehållare. 
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Bilaga 1 
 
MARKNAD 
1. Vilka marknader riktas era produkter mot, både med avseende på geografi och 

kundområde? 
2. Hur ser fördelningen mellan marknaderna ut (geografiskt och efter kund)? 
3. Vilka är era huvudsakliga konkurrenter? 
4. Är utländska marknaden ett hot, på vilket sätt? 
5. Vad använder ni för marknadsföring förutom genom ”mun till mun”? 
6. Vem/vilka är beställare av produkterna? 
7. Efterfrågas kortare ledtider från kunderna? 
 
PRODUKTER 
1. Vilka är era olika produkter? 
2. Har ni något sortiment av standardprodukter? 
3. Hur stor del av er tillverkning sker i rostfritt stål, aluminium, andra material? 
4. Hur är era produkter fördelade i mängd? (vad tillverkar ni mest, minst) 
5. Finns det variation i efterfrågan på era olika produkter över året? 
 
PROCESSER 
1. Vilka delar av produktionen/processerna är kundorderstyrt respektive 

prognostiserat? 
2. Ser processerna någorlunda lika ut vad gäller de olika produktgrupperna lego, 

diskbänkar och kåpor? 
3. Beskriv generellt flödet och dess olika delar från att en kundorder kommer in tills 

det att leverans sker? 
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Bilaga 2 
Hallå där! 

Vi heter Elin och Martina och vi kommer från Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Nu under vårterminen skriver vi vårt examensarbete här på 
Lundbergs Plåt. Vi kommer under ett par tillfällen den närmsta tiden att göra en 
värdeflödeskartläggning av vissa produkter. Detta innebär att vi kommer följa 
dessa produkter genom produktionen och att vi kommer göra en del 
observationer, tids- och avståndsmätningar.  

Vi kommer att behöva Er hjälp för att göra bilden lite tydligare om hur 
produktionen fungerar och hoppas därför att det är okej att vi ibland ställer 
någon fråga. Är ni nyfikna eller om det är något annat är det bara att komma 
fram och prata med oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

Elin och Martina 
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Bilaga 3 
Beräkning av interna transporter 

 

Transportsträcka i meter Enkelmantlad Dubbelmantlad Operatörer
svets-sliplager 22,2 22,2 44,4
sliplager-slip 13,8 13,8 27,6
slip-svetslager 34 34 68
svetslager-svets 2 2 4
svets-utlastningslager 30 30 60
utlastningslager-utlastning 6 6 12
utlastning via svets-sliplager 58,2 58,2 116,4
sliplager-slip 13,8 13,8 27,6
slip-svetslager 34 34 68
svetslager-svets 2 2 4
svets-sliplager 22,2 22,2 44,4
sliplager-slip 13,8 13,8 27,6
Summa 252 252 504
slip-kontrollager 54 54 108
kontrollager-slutkontroll 7 54 54
slutkontroll-kontrollager 7 54 54
kontrollager-utlastningslager-utlastning 42 42 84
Summa 614 708 1308
Svetsloppor ~ 3st/ behållare 3*(36*2) 216 216 216
Summa inkl. svetsloppor 830 924 1524

362 

578

456 

672 

804 

1020 


