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Abstract

Abstract 

In a global market it has become more important to Swedish Industries to make their 
production processes more effective through continuous improvements and quality 
management. Shiloh Industries in Olofström wants to increase their competitiveness 
by fully implementing the philosophy of Lean Production in their organization and in 
accordance with this a new Plant Layout shall be designed. The first aim of this study 
is to find aspects to consider when designing a Plant Layout that are supported by the 
theory of Lean Production. As this is a time consuming and costly process a thorough 
investigation is of great importance. Aspects that are found are applied directly to  
Shiloh Industries to design a proposal for a layout of Cellområde Fyra. To measure, 
analyze, and evaluate the designed layout, the method Value Stream Analysis is used 
for two different products, Alfa and Beta. Through these the second purpose of this 
study is fulfilled, which is to find out how much throughput time and transport 
distance that can be spared with a transition to flow layout.  

All empirical data has been collected in the factory in Olofström through 
observations, interviews and discussions, workshops and document studies. This has 
contributed with a large amount of primary data, which is the strength of this study. A 
literary review has been made and used to create a theoretical framework, where the 
three main topics, Lean Production, Plant Layout and Quality Management can be 
found. The results have been produced by analyzing and comparing the empirical data 
with the theoretical framework. 

The study has resulted in eight aspects which have been decisive for the choice of 
layout. These aspects are: Space efficiency, Quality, Transportation route, Work 
Space, Ergonomics, Information exchange, Material handling, and Transparency. The 
new layout design has resulted in a 75% reduction of throughput time and a 53% 
reduction in transport distance. As the results are strongly supported by the empirical 
data as well as the theoretical framework they are considered reliable and can be used 
by companies with a similar production strategy as Shiloh Industries to minimize 
waste and increase profitability.  

Keywords: Lean Production, Value Stream Analysis, Plant Layout.  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Sammanfattning

Sammanfattning 

I en global marknad blir det allt mer viktigt för svenska industrier att effektivisera sina 
produktionsprocesser genom ständiga förbättringar och en offensiv 
kvalitetsutveckling. Shiloh Industries i Olofström vill öka sin konkurrenskraft genom 
att fullt ut implementera filosofin Lean Production i sin verksamhet och i enlighet 
med detta ska en helt ny produktionslayout tas fram. Studien syftar till att finna 
aspekter för beaktning vid utformning av en produktionslayout som finner stöd i Lean 
Production. Då detta är en tidskrävande och kostsam process är en noggrann 
undersökning kring detta av stor vikt. Aspekterna som tas fram appliceras direkt på 
Shiloh Industries för att utforma ett förslag på layout för Cellområde Fyra. För att 
mäta, analysera och värdera den framtagna layouten har värdeflödesanalyser utförts 
på två skilda produkter, Alfa och Beta. Genom dessa har studiens andra syfte 
uppfyllts, vilket var att ta reda på hur lång genomloppstid och transportsträcka som 
kunde besparas med en övergång till flödeslayout. 

All empiri samlades in på fabriken i Olofström och det gjordes med hjälp av 
observationer, intervjuer och samtal, workshops och dokumentstudier. Detta har 
bidragit med en stor mängd primärdata, vilket är studiens styrka. Även en 
litteraturstudie har gjorts och denna sammanställs i ett teoretiskt ramverk, där  
huvudrubrikerna Lean Production, Produktionslayout och Offensiv 
kvalitetsutveckling återfinns. Resultaten har tagits fram genom att analysera och 
jämföra framtagen empiri med ramverket.  

Studien har resulterat i åtta aspekter som varit avgörande för val av layout. Dessa 
aspekter är: Utrymmeseffektivisering, Kvalitet, Transportväg, Arbetsyta, Ergonomi, 
Informationsutbyte, Materialhantering och Överskådlighet. Genom den nya 
layoututformningen minskar genomloppstiden med 75% och transportsträckan med 
53%. Då framtagna resultat finner starkt stöd i empiri såväl som i teori anses de vara 
tillförlitliga och kan med fördel användas av företag med liknande 
tillverkningsstrategi som Shiloh Industries för att minimera spill och öka 
lönsamheten. 

Nyckelord: Lean Production, värdeflödesanalys, produktionslayout  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Introduktion

1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som den byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
arbetes omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1. Bakgrund 
Då den globala marknaden växer allt mer förändras konkurrensförutsättningarna för 
den svenska industrin. För att klara av att expandera eller fortsätta att existera måste 
företagen konkurrera med kvalitet och effektivitet. En viktig faktor att ta hänsyn till 
för att åstadkomma en lönsam produktion är layouten av industrin. En missgynnsam 
placering av maskiner och transportvägar kan leda till slöseri av resurser i form av tid, 
kapital och personal. Med missgynnsam menas att layouten inte är anpassad efter 
företagets tillverkade produkter eller produktionsstrategi. Om layouten däremot kan 
utformas utefter dessa faktorer kan tillverkningen definieras till hög grad av 
flexibilitet, korta genomloppstider och ett fördelaktigt kapacitetsutnyttjande.[1] 
Därmed är väl genomtänkta layouter ett viktigt framgångskoncept för tillverkande 
företag i Sverige.  

I juni 2014 blev Finnveden Metal Structures uppköpta av det amerikanska bolaget 
Shiloh Industries och det blev då bestämt att deras fabrik i Olofström skulle genomgå 
en omfattande förändring av fabrikslayouten. Företaget tillverkar lightweight-
produkter till fordonsindustrin och det hårda konkurrensklimatet är ytterligare en 
faktor som påkallar ett kontinuerligt förändringsarbete.[2] I dagsläget sker all 
produktion på stora ytor och i komplicerade flöden. Målet med layoutförändringen är 
att fabriken ska delas upp i tre delar med tre produktionslinor enligt filosofin Lean 
Production och på så vis minska behovet av produktionsyta och minimera slöseri i 
form av material, tid och transport. Layouten ska dessutom övergå till att styras av 
flödesgrupper. Detta examensarbete har uppkommit då företaget önskade hjälp med 
att utforma layouten för en del av dessa tre linor, det så kallade Cellområde Fyra 
beläget i kommande Röd Fabrik. Dessutom ville de ha hjälp med att bedöma och 
värdera resultatet av förändringen. 
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Introduktion

1.2. Problembeskrivning 
En layoutförändring är en kostnadsdrivande och tidskrävande process, därför är det av 
största vikt att denna baseras på noggrant utförda förstudier [1]. Shiloh Industries i 
Olofström har idag en produktion som är ordnad i ett funktionellt flöde som sträcker 
sig över stora ytor. Varje komponent färdas långa sträckor innan den når sin 
slutdestination och transporten av komponenter och annat material sker med hjälp av 
truckar. Fabriken håller inte den standard som Shiloh Industries kräver vad gäller 
säkerhet, ordning och estetik. Trots att företaget jobbat med att införa Lean production 
i flera års tid har det inte implementerats fullt ut. De vill i och med 
layoutförändringarna ta ännu ett steg mot att bli ett företag som helt genomsyras av 
Lean-filosofin.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Förflyttning av maskiner är en resurskrävande process och för att minimera 
omarbetningar måste hänsyn tas till betydelsefulla aspekter av layouten i designfasen. 
En väl designad produktionslayout innebär även att produktionsytan nyttjas på bästa 
sätt och bidrar till en mer strukturerad och säker arbetsplats. Författarnas 
huvudsakliga uppgift är att finna ett antal aspekter med hänsyn till Lean Production  
som är särskilt betydelsefulla vid utformningen av en ny produktionslayout. Utifrån 
dessa ges sedan två förslag på hur layouten för Cellområde Fyra i Röd Fabrik kan se 
ut, varav ett väljs som det mest lämpade alternativet. Första frågeställningen lyder 
därav: 

”Vilka aspekter bör beaktas vid utformning av Cellområde Fyra på Shiloh 
Industries?” 

Ett önskat resultat av den förändrade layouten är en minskning av genomloppstid och 
transportsträckor, vilket skulle leda till ökad lönsamhet. För att mäta hur mycket tid 
och hur stora avstånd som besparas genom den nya layouten i Röd Fabrik utfördes 
värdeflödesanalyser för två viktiga komponenter, produkt Alfa och produkt Beta. 
Följande frågeställning är därför formulerad: 

”Hur mycket minskar genomloppstiden och transportsträckan i Röd Fabrik med en 
övergång till flödeslayout?” 

Värdeflödesanalyserna baseras på kartläggningar av nuläget och resulterar i ett 
framtida läge. För att minimera slöseri i form av tid och transportsträckor läggs ett 
antal förbättringsförslag fram. 
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Introduktion

1.4. Omfång och avgränsningar 
Då förändringarna för Shiloh Industries i Olofström är omfattande har det beslutats att 
detta arbete enbart kommer att ta Röd Fabrik i beaktning för att besvara 
frågeställningarna, vilken kommer att vara en av tre fabriker i en framtida layout. 
Arbetet är en förstudie till de layoutförändringar som företaget ska genomdriva i ett 
senare skede, alltså kommer inte förändringarna i sig att genomföras av författarna. 
Då uppdraget är projektbaserat och tidsbegränsat kommer heller ingen uppföljning av 
framtagna förändringar att göras. Vidare kommer studien att behandla Lean 
Production som förbättringsmetod och enbart detta. Förbättringen mäts genom 
förändring av genomloppstid och transportsträcka men beaktar inte finansiella mått.  
Studien kommer inte heller att beakta bemanningsfaktorer (så som operatörstäthet) 
eller balanseringsförluster då det inte ingick i uppdragets förutsättningar. Uträkningen 
av förändringen baseras endast på två utvalda produktfamiljer, Alfa och Beta. 
Författarnas avsikt är att denna rapport främst ska vara avsedd för produktionsflöden 
för tillverkande företag på grund av att all empiri hämtats från ett sådant. 
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1.5. Disposition 

Figur 1 Arbetets disposition  

!4



Metod och genomförande

2. Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver hur olika metoder och angreppssätt nyttjats för att besvara 
frågeställningarna. Vidare presenteras hur data samlats in och analyserats. Validitet 
och reliabilitet diskuteras för genomförandet av arbetet. 

2.1. Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara studiens två frågeställningar har olika metoder använts genom 
arbetets gång. En litteraturstudie gjordes genom att läsa vetenskapliga artiklar och 
analyserades sedan för att skapa ett teoretiskt ramverk som har bekräftat empirin och 
jämförts med den. Ramverket har kontinuerligt uppdaterats allt eftersom ny empiri 
samlats in. En fallstudie gjordes under tre veckors tid på ett producerande företag, 
vilket gjorde det möjligt att studera samverkan mellan olika processer och skapa ett   
helhetsperspektiv av organisationen. Detta var väsentligt för att kunna besvara båda 
frågeställningarna. Kopplingen mellan frågeställningar och metoder presenteras i 
Figur 2. 

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
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Metod och genomförande

För att förstå de aspekter som påverkar en produktionslayout observerades arbetet vid 
maskinerna och utformningen av arbetsplatserna. Detta kompletterades med intervjuer 
och samtal med personer med olika befattningar i organisationen för att få flera 
infallsvinklar. Dokumentstudier från företagets affärssystem gav uppgifter om 
relevanta kvalitetsbrister och cykeltider, dessa analyserades sedan för att se hur de 
kunde kopplas till layoututformningen. För att kunna vikta olika layoutaspekter mot 
varandra och därmed skapa underlag till en framtida layout hölls workshops där 
medarbetare från olika delar av organisationen deltog.  

Dessa workshops användes också som forum för diskussion kring hur ett framtida 
produktionsflöde skulle se ut för två olika produkter, Alfa och Beta. Genom metoden 
värdeflödeskartläggning kunde nuläget ritas upp och sedan förslag på framtida flöden. 
För att kunna kartlägga ett flöde krävdes datainsamling med hjälp av 
dokumentstudier, så som ställtider, cykeltider och lagersaldon. Dessutom studerades 
det fysiska flödet från materialintag till utlastning med hjälp av observationer, och 
intervjuer och samtal genomfördes för att få kunskaper om informationsflöden och 
kvalitetsaspekter. Kartläggningarna av Alfa och Beta jämfördes för att kvantitativt 
besvara den andra frågeställningen. 

2.2. Arbetsprocessen 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2015 och dess arbetsprocess har 
delats in i fem faser som illustreras i Figur 3.  

Figur 3 Studiens arbetsprocess 
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Metod och genomförande

Då detta arbete är uppdragsbaserat innebar första steget att diskutera fram en 
problemformulering tillsammans med Shiloh Industries i Olofström, ur vilken ett 
syfte och ett antal mål togs fram. En period av efterforskning av befintligt material 
inom området påbörjades sedan för att kunna formulera konkreta frågeställningar i 
samråd med handledare på Tekniska Högskolan i Jönköping. Av praktiska skäl gjordes 
fallstudien under en sammanhängande period på företaget. Data samlades in och 
analyserades för att resultera i en nulägeskartläggning där förbättringsområden 
belystes. Utifrån denna kunde sedan layoututformningen anpassas och ett framtida 
tillstånd tas fram. Eftersom litteraturstudien pågick parallellt samlades majoriteten av 
all data in under denna tid.  

2.3. Ansats 
Författarna har valt att behandla detta arbete som en utredning och angripa 
frågeställningarna därefter. En utredning karakteriseras av att det finns bestämda 
problem som ska lösas och/eller att avsikten är att genomföra ett förändringsarbete. 
Utredningen sker i samråd med personer på företaget och den som utreder problemen 
har en roll som förändringsagent.[3] Samtliga resultat i detta fall tas fram tillsammans 
med personer på företaget vars arbete kommer att påverkas av layoutförändringarna. 
Det förväntade resultatet var att finna viktiga aspekter som påverkar utformningen av 
en produktionslayout som ska ligga till grund för valet av layout i Cellgrupp Fyra, och 
att undersöka faktorer som kan minska genomloppstiden och transportsträckan för två 
representativa nyckelprodukter i Röd Fabrik. Tillvägagångssättet värdeflödesanalys 
och Lean Production-filosofin var bestämt i uppdragsformuleringen. Författarna 
verkade som förändringsagenter i den mån att de kunde bidra med akademiska 
färdigheter och nya infallsvinklar av problemen.  

Eftersom de valda frågeställningarna skiljer sig i sin karaktär har författarna valt att 
angripa dem på olika sätt. Den förstnämnda frågeställningen ”Vilka aspekter bör 
beaktas vid utformning av Cellområde Fyra på Shiloh Industries?” utforskas med 
hjälp av ett explorativt förhållningssätt. Detta dels för att det finns ett begränsat utbud 
av vetenskapligt material kring ämnet, och dels för att kunna behålla ett öppet sinne 
genom studiens gång. Idéen med explorativa studier är att kunna närma sig ämnet 
utan att i förväg veta vad resultatet kommer att bli [4]. Genom att använda sig av detta 
angreppssätt är det möjligt att utforska hur problemet ter sig i olika sammanhang för 
att på så vis kunna utesluta faktorer som inte är relevanta och i stället fokusera på 
grundorsaker [5]. 
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För att besvara den andra frågeställningen ”Hur mycket minskar genomloppstiden och 
transportsträckan i Röd Fabrik med en övergång till flödeslayout?” krävdes det att 
dataanalysen skedde i flera omgångar. Litteraturstudien skapade teoretiska 
förutsättningar för vilken data som behövdes för att kunna skapa en 
värdeflödeskartläggning av nuläget. Den analyserades sedan och jämfördes med det 
teoretiska ramverket för att resultera i en djupare beskrivning av de områden där 
slöseri var tydligast. I och med den nya layoututformningen för Cellområde Fyra 
skapades nya förutsättningar för ett framtida läge. Med hjälp av uppdaterad 
litteraturstudie och den nya utformningen samlades ytterligare data in. Datan 
analyserades och resulterade i en kartläggning av ett framtida läge. Utifrån denna 
kunde frågeställningen besvaras. 

I denna studie används både kvalitativa och kvantitativa ansatser för att få fram ett 
resultat. Skillnaden mellan dem är att den kvantitativa analysen beskriver en mängd 
och den kvalitativa analysen karaktäriserar nya fenomen [6]. Den kvalitativa ansatsen 
har varit nödvändig för att kunna förstå och beskriva de studerade områdena i olika 
sammanhang och på ett varierat sätt, medan den kvantitativa ansatsen har gjort det 
möjligt att dra slutsatser och förstå samband mellan till exempel lagerhållning och 
ledtid gentemot kund.  

2.4. Fallstudie 
Det finns flera olika sammanhang i vilka man kan använda en fallstudie, varav ett är 
som metod vid förändringsarbete [3]. Då detta arbete är en utredning som avser att 
lösa specifika problem relaterade till Shiloh Industries ansågs därför en fallstudie vara 
en lämplig strategi för att samla in empirisk data. Fallstudien kan användas för att 
studera verkliga situationer och få en djupare förståelse för komplexa sammanhang 
[3], [5]. Författarna har varit deltagande observatörer i fallstudien, vilket innebär att 
de medverkat i verksamheten samtidigt som den studerats. Avsikten med detta var att 
få en verklig bild och inlevelse för företagets organisationskultur och arbetssätt. Detta 
sätt ger oftast också större tillgång till primärmaterial då observatörerna själva kan 
delta i möten och andra aktiviteter [3]. De metoder som fallstudien innefattat är 
intervjuer och samtal, observationer, workshops och dokumentstudier från företagets 
affärssystem. Data som samlades in analyserades bland annat med hjälp av 
värdeflödeskartläggning och den designades utifrån Lean-principer som finns 
beskrivna i det teoretiska ramverket under 3.2.   
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2.5. Datainsamling 
För att besvara frågeställningarna har data samlats in med hjälp av en litteraturstudie, 
intervjuer och samtal, observationer, workshops och dokumentstudier. Den data som 
samlats in har i största möjliga mån varit primärdata för att öka arbetets validitet och 
reliabilitet. 

2.5.1. Litteraturstudie 
För att få en klar överblick över de områden som studien berör och för att lära av 
andra som studerat liknande områden genomfördes en litteraturstudie. Insamlad data 
måste sammanfattas och systematiseras för att det ska vara relevant och lätt att 
använda [5]. Därför har litteraturstudien samlats in och kategoriserats i teorier. Detta 
bildade det teoretiska ramverk som använts för att besvara frågeställningarna. 
Eftersom värdeflödeskartläggningen analyserats i omgångar krävdes det att 
litteraturstudien uppdaterades med nya delar allt eftersom ny empiri samlades in.  

Den största delen av litteraturstudien har hämtats från facklitteratur kopplad till 
ämnesområdet, men artiklar från söktjänsterna PRIMO och Google Scholar har också 
använts. Vid sökningar i databaser har ett antal nyckelord använts för att finna de 
artiklar som är relevanta för studien. Exempel på dessa är: ”Värdeflödesanalys”, 
”Produktionslayout” och ”Lean Production”.  

2.5.2. Intervjuer och samtal 
Flera typer av intervjuer och spontana samtal har genomförts med olika syften. 
Mestadels har semi-strukturerade intervjuer använts där intervjupersonen fått 
förutbestämda frågor som de sedan fritt kunnat utveckla sina tankar kring. Dessa 
frågor berörde olika områden med ett samband till värdeflödena för Alfa och Beta 
samt fabriksförändringarna som ska utföras på företaget. Fördelen med denna typ av 
intervju är att intervjuaren kan få en djup förståelse för ett fenomen genom att ta del 
av människors subjektiva erfarenheter och därmed få ett bredare helhetsperspektiv 
[6]. För att öka validiteten och antalet infallsvinklar har intervjupersoner med olika 
befattningar inom olika verksamhetsområden valts ut. I intervjusammanhang finns det 
en risk att intervjupersonen säger en sak men menar en annan, men för att minska 
risken för missförstånd har alla intervjuer skett öga mot öga. På så sätt kan 
intervjuaren utöver vad som sägs också tolka kroppsspråk och röstläge. Vilka personer 
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som involverats i semi-strukturerade intervjuer och inom vilket område de tillfrågats 
redovisas i Figur 4.  

Figur 4 Intervjuer genomförda med semi-strukturerad karaktär. 

Utöver dessa intervjuer har även spontana samtal hållits med operatörer och tekniker i 
produktionshallarna i samband med rundvandringar och mätningar ute i fabriken. 
Samtal innebär att intervjuaren inte alltid ställer frågor, det bygger i stället på ett 
ömsesidigt förtroende som kan ge ett utbyte i form av kunskaper och erfarenheter [3]. 
Samtalen var även nödvändiga för att tydligare förstå problemformuleringen och gav 
idéer till förbättringsåtgärder. 

Befattning 
intervjuperson

Intervjuområde Total tid (minuter) Karaktär

Kontaktperson 1 Uppdragsgenomgång, 
problem- och 
målformulering, 
organisationsstruktur- och 
kultur, förändringsarbete, 
transport.

300 Semi-strukturerad

Kontaktperson 2 Uppdragsgenomgång, 
problem- och 
målformulering, 
organisationsstruktur- och 
kultur, förändringsarbete, 
transport.

300 Semi-strukturerad

Projektmedlem layout Aspekter på 
layoututformning

120 Semi-strukturerad

Kvalitetschef Kvalitetsaspekter, 
förändringsarbete.

60 Semi-strukturerad

Logistiker Hantering av interna 
system

180 Semi-strukturerad

Lean coach Lean implementation, 
förändringsarbete, 
layoutaspekter.

30 Semi-strukturerad

Arbetsledare Kvalitets- och 
layoutaspekter

20 Semi-strukturerad

Operatör svets 1 Kvalitets- och 
layoutaspekter

15 Semi-strukturerad

Operatör svets 2 Kvalitets- och 
layoutaspekter

15 Semi-strukturerad

Operatör svets 3 Kvalitets- och 
layoutaspekter

15 Semi-strukturerad

Operatör svets 4 Kvalitets- och 
layoutaspekter

15 Semi-strukturerad
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En öppen enkät skickades ut till samtliga operatörer för ett skift som arbetar vid de 
maskiner som ska flyttas till Cellområde Fyra för att få respons på de två 
layoutförslag som tagits fram. Anledningen till att enkäten innehöll öppna svar var för 
att det då är möjligt att göra en kvalitativ analys på svaren [6]. I samband med att 
enkäten gavs ut beskrevs syftet med examensarbetet och hur svaren skulle komma att 
användas, vilket var tänkt att öka motivationen att besvara enkäten.   

2.5.3. Observationer 
En stor del av fallstudien bestod av observationer. Som tidigare nämnts har 
författarnas roll varit som deltagande observatörer, varför en del av observationerna 
samlats in på möten och workshops ledda av andra personer. Detta sätt ger tillgång till 
stor andel primärdata men kan vara problematiskt genom att informationsmängden 
kan bli så stor att den blir svårhanterlig [5]. Deltagandet i dessa workshops var dock 
mestadels av den anledningen att författarna skulle få en bättre inlevelse för vad 
företaget går igenom i och med ombyggnationen och hur det påverkar medarbetarna, 
samt att lära från de arbetssätt som används till andra förändringsprojekt i fabriken.  

Kvalitativa observationer skedde dagligen under fallstudien då en stor del av den var 
förlagd ute i produktionslokalerna. Framför allt observerades maskinoperatörernas 
arbetsprocesser för att kunna studera förbättringsmöjligheter vid arbetsplatserna och 
få insikt i hur mycket plats olika maskiner och verktyg kräver. 

För att skapa en fullständig värdeflödeskartläggning för produkt Alfa och Beta var det 
nödvändigt att göra mätningar för samtliga sträckor produkten transporteras genom 
fabriken. Först vandrade författarna längs med flödet fast baklänges, det vill säga från 
utlastning till materialintag. Varje stopp kartlades sedan och samtliga sträckor mättes 
tre gånger för att öka reliabiliteten. Detta gjordes med hjälp av ett mäthjul. Färdvägen 
och dess sträckor digitaliserades och visualiserades sedan med hjälp av programmet 
Microsoft PowerPoint 2011. För att ta fram en framtida kartläggning användes en 
ritning över förslaget på en framtida utformning. Denna jämfördes med fabrikens 
ritning som den ser ut idag för att ta fram framtida färdvägar för produkt Alfa och 
Beta. Efter att dessa markerats ut kunde även dessa sträckor mätas fysiskt med ett 
mäthjul.  
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2.5.4. Workshops 
Författarna har hållit i fyra workshops, två för nuläget och två för förslag på ett 
framtida läge för Alfa respektive Beta. I dessa workshops involverades personer som 
sitter med i projektgruppen för layoutförändringarna i fabriken då dessa workshops 
fokuserades till hela värdeflödet snarare än specifika processer. Utöver de som 
författarna själva ansvarat för har de även deltagit vid fem workshops som handlade 
om fabrikens ombyggnationer av Cellområde Fyra. Vid dessa tillfällen deltog 
medarbetare från flera delar av organisationen, och samlade åsikter och 
problembeskrivningar togs därifrån i beaktning vid de fyra workshops som författarna 
höll i. En fördel med grupparbete av detta slag är att det kan minska intern konkurrens 
och koordinera information och förslag från olika delar av verksamheten för att skapa 
en personalstyrka som jobbar mot samma mål [3]. 

De workshops som hölls för nuläget gick ut på att finna faktorer i värdeflödet som 
orsakar slöseri. Efter att dessa identifierades söktes grundorsaken som sedan 
markerades ut på kartan med en gul ruta. När det framtida läget skulle kartläggas 
utgick författarna från nulägeskartläggningen och tillsammans i gruppen skapades en 
ny flödesväg. De gula rutorna diskuterades för att komma fram till vilka 
förbättringsåtgärder som skulle vara mest lämpliga. När en åtgärd blev bestämd 
ersattes texten i den gula rutan och gjordes grön. En åtgärdslista fylldes i parallellt för 
att bestämma vem som skulle ansvara för att genomföra en förändring och när.  

2.5.5. Dokumentstudier 
Under arbetets gång har data kontinuerligt hämtas från Shiloh Industries affärssystem. 
På grund av sekretess har författarna inte själva givits access till detta utan 
kontaktpersoner på företaget har bistått med information. Data som använts från detta 
system är efterfrågan från kund, ställtider, cykeltider, maskineffektivitet, 
batchstorleker, lager och fabriksritningar. Samtlig data har använts för att kartlägga 
flödena för Alfa och Beta.  

2.6. Dataanalys 
Data har samlats in med hjälp av en litteraturstudie och en fallstudie, denna har sedan 
bearbetats för att passa ihop med de valda frågeställningarna. Litteraturstudien bildade 
den teori som användes för att skapa ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket 
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jämfördes med empirin från fallstudien för att se till att de överensstämde. Resultatet 
är en produkt av dataanalysen, se Figur 5.   

 

 

Figur 5 Analysprocess av data 

För att kunna besvara frågeställningarna med det teoretiska ramverket och empirin 
analyserades flödet för två representativa produkter genom Lean-verktyget 
värdeflödesanalys. Verktyget gör det möjligt att förstå hur flera aktiviteter samverkar 
och påverkar prestationsförmågan hos det totala flödet [7]. Efter att nuläget 
analyserats kunde faktorer tas fram som skulle fungera som underlag för att besvara 
frågeställningen ”Vilka aspekter bör beaktas vid utformning av Cellområde Fyra på 
Shiloh Industries?”. Efter att ett produktionsförslag tagits fram gjordes  
värdeflödesanalyser på de nya flödena. Produkten av dessea analyser besvarade 
kvantitativt den andra frågeställningen ”Hur mycket minskar genomloppstiden och 
transportsträckan i Röd Fabrik med en övergång till flödeslayout?”. 

2.7. Trovärdighet 
Två faktorer som påverkar trovärdigheten av ett arbete är validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att man eliminerar eller minimerar påverkan från andra faktorer än 
den man mäter för att få ett trovärdigt resultat. Det går att stärka validiteten genom att 
till exempel ha en tydlig bild över bakgrundsfaktorer och ha tydliga avgränsningar. 
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Reliabilitet innebär att samma resultat erhålls oavsett hur många gånger en mätning 
görs, oberoende av vem som utför den.[5] Författarna har beskrivit vidtagna åtgärder 
för att öka trovärdigheten under varje  presenterad metod. 

För att få en god reliabilitet på arbetet har författarna undersökt fall som liknar den 
problemsituation som Shiloh ställs inför och använt sig av erkänd facklitteratur som 
främst behandlar det ämnesområde som rapporten berör. Dessutom har alla mätningar 
och observationer utförts vid flera olika tillfällen för att minska risken för 
slumpmässiga fel. Författarna anser att en styrka med arbetet är att stor procentuell del 
spenderats på företaget för att lösa problemen i samråd med företagets medarbetare. 
Enligt Lean-filosofin måste förändringar i företaget förankras i alla nivåer och i bästa 
fall har författarnas medverkan givit personalen möjlighet att känna delaktighet och 
engagemang för de nya förändringarna som företaget ställs inför. Det är viktigt att 
inse att motivationen bland medarbetarna påverkar vilket genomslag förändringarna 
får i fabriken. 

Författarna har strävat efter att ta fram resultat som är rimliga och framtagna med 
hjälp av giltiga metoder. Kontaktpersoner på fallföretaget är djupt involverade i det 
stora projekt som Lean-omvandlingen innebär och genom att bekräfta framtagen 
empiri med dem nås en högre grad av trovärdighet. Den framtagna empirin har 
kontinuerligt analyserats och jämförts med det teoretiska ramverket för att öka 
validiteten. 
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3. Teoretiskt ramverk  
I det teoretiska ramverket ges en teoretisk grund och förklaringsansats till studien 
genom att ta upp teorier inom Lean Production, Produktionslayout och Offensiv 
Kvalitetsutveckling. Till en början presenteras kopplingen mellan teorierna och de 
båda frågeställningarna för att sedan ge en utförligare beskrivning av varje teori. 

3.1. Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara utvalda frågeställningar har en litteraturstudie utförts och utifrån denna 
presenteras olika teorier. Dessa teorier är lämpade för att ge en djupare förståelse och 
skapa ett sammanhang kring upplysta problem. Författarna har valt att dela in 
teorierna i tre huvudrubriker, Lean Production, Produktionslayout och Offensiv 
Kvalitetsutveckling. Dessa används genomgående för att besvara båda 
frågeställningarna. I Figur 6 visas mer specificerat visas hur respektive frågeställning 
besvarats av varje teoriavsnitt. 

 

 

 

Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori 
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3.2. Lean Production 
Lean Production är en filosofi och ett förhållningssätt kring hur en verksamhet ska 
bedrivas. Det är ett begrepp som innefattar företagskultur, värderingar, metoder och 
grundläggande principer. Målet för användandet av Lean Production är att minimera 
slöseri och skapa en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet genom ökad 
flexibilitet och produktivitet.[9], [10], [11] Lean Production kan beskrivas som en 
kombination av massproduktion och hantverksproduktion, där dess olika fördelar 
kombineras och bildar ett nytt sätt att tänka kring produktion [12].  

Teorin bygger på vad som från början var Toyota Production System (TPS) där 14 
principer beskrivs indelade i fyra grupper. Dessa är filosofi, som står för långsiktigt 
tänkande, process, där beskrivs elimineringen av slöseri, människor/partners står för 
att respektera, utmana och uppmuntra växande, samt problemlösning, vilket innebär 
ständiga förbättringar och ständigt lärande.[13] Idag beskrivs Lean Production ofta 
genom ett hus, baserat på det tidigare kallat TPS-huset.  

Figur 7 Tolkning av TPS-hus 

Huset undre del symboliseras med en stabil grund genom att det är där de 
standardiserade processerna och den utjämnade produktionen placeras. Pelarna som 
håller huset uppe är Just in time (JIT) och Jidoka. Båda dessa begrepp är något att 
sträva mot i alla avseenden vid tillämpning av Lean Production. Just in time står för 
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en leverans och produktion som sker i precis rätt tid, inte för tidigt eller för sent. 
Uttrycket Jidoka bygger på att göra rätt från början genom att alltid skapa 
förutsägbarhet med avseende på produktkvalitet. Taket symboliserar mål och dess 
visioner som följer Lean Production. Placerat i mitten finns det mest centrala 
begreppet, Kaizen, vilket står för de ständiga förbättringarna och att kontinuerligt 
utföra dem i små och kontrollerade steg.[9] 

Inom Lean Produktion talas det om att eliminera slöseri för att uppnå en högre kvalitet 
inom verksamheten. Detta definieras genom sju former av slöseri, som är: 

• Överproduktion: Att producera mer än vad som är efterfrågats eller tidigare än 
vad som behövs. Detta ses som den värsta formen av slöseri eftersom det i sin 
tur bidrar till andra former av slöseri. 

• Väntan: En vanlig form av slöseri som innebär outnyttjad tid i väntan på 
nödvändiga förutsättningar, exempelvis material. 

• Transport: Transporter tillför inget värde vid tillverkning utan är rent slöseri i 
form av icke-värdeadderade tid.  

• Överarbete: Överarbete handlar om att utföra extra arbete som kunden inte är 
villig att betala för. Det kan exempelvis vara i form av högre kvalitet än 
efterfrågat eller att utföra onödiga arbetsmoment.  

• Lager: Att ha stora lager, förråd eller buffertar är att binda pengar men kan 
ibland vara en nödvändighet för att kunna möta behov.  

• Rörelse: Rörelse för maskinoperatör som inte tillför någon form av värde 
definieras som slöseri. 

• Produktion av defekta produkter: Detta är direkta kostnader för produkter eller 
komponenter som inte kan användas.[9], [11], [14] 

En åttonde form har senare kommit att presenteras, som lyder: 

• Outnyttjad kompetens: Att inte fullt ta fördel av den kompetens som finns hos 
medarbetarna gör att företaget kan gå miste om förbättringar och till och med 
medarbetare.[7], [9], [14] 
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3.2.1. Arbetsplatsutformning 
Cellområden i produktion bör enligt Lean Production vara utformade och uppbyggda 
utifrån produktfamiljer, vilket är en gruppering av produkter som kännetecknas av 
likheter utanför utseende, volym eller kundtillhörighet. Istället är det av vikt att 
produkterna i familjerna passerar samma processer eller operationer, företrädesvis i 
samma sekvens. Att designa en cell går ut på att hitta ett standardiserat arbete och 
sträva efter att balansera produktionen.[9] 

Sule [16] beskriver att utrymmesdisponering är ett sätt för att få en optimal 
användning av yta i fabrik och i lager. Detta innebär att man designar ytan så att den 
endast används till de operationer som framtagning av en produkt kräver, till exempel 
den yta en montör behöver vid en monteringscell eller underhåll av en maskin. För att 
på allra bästa sätt utnyttja utrymmen bör fler olika faktorer beaktas, några av dessa är: 

• Transportvägar: Innefattar både truckgångar och gångvägar för operatörer, 
vilka ska vara utan hinder och främja en smidig transport.  

• Utrymmeseffektivisering: Tillgänglig yta ska användas till värdeskapande och 
nödvändiga aktiviteter, på ett sådant vis att inga tomma ytor kvarstår.  

• Arbetsyta: Då placering av maskiner görs i en produktionslayout är det av 
högsta grad att tänka på att det finns yta för personal att operera maskinen på 
utförligt sätt. Det innefattar till exempel att fylla på material, yta för service 
och yta att transportera bort färdiga produkter.  

• Utrymme för expandering: Lämna utrymme för i framtiden aktuell 
expandering av fabriken om behovet uppkommer.  

Det är lämpligt att väga faktor för expandering mot utrymmeseffektivisering och 
genom det resonera fram vad som är lämpligt i aktuellt fall. Om ett företag till 
exempel anser att behovet av expandering är lågt är det rimligt att lägga större fokus 
på utrymmeseffektivisering.[15] 

3.2.2. Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett betydande verktyg enligt Lean Production. Att skapa en 
värdeflödesanalys är en process där mätning görs för att förstå och förbättra ett flöde. 
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Alla ingående arbetsmoment analyseras för att minska kostnader och ge produktionen 
en så hög kvalité som möjligt.[7], [14] En värdeflödesanalys omfattar alla steg, från 
råmaterial till färdig produkt ut till kund, även de som inte är värdeskapande. Detta 
gör att det är av stor vikt att utföra denna process, för att kunna belysa och åtgärda 
problem som kan finnas över hela produktionssystemet. Värdeflödesanalys är även en 
lämplig metod för att visualisera problem [14].  

En värdeflödesanalys påbörjas genom att kartlägga nuläget och avslutas med ett 
förslag för framtida, önskvärda tillstånd samt en åtgärdsplan för detta. Under det allra 
första steget, processkartläggningen av nuläget, ska en korrekt och samlad bild tas 
fram av dagens verksamhet genom att på plats gå efter flödet, allra helst uppströms. 
Då detta är klart sker ännu en vandring längs flödet, nu görs en inventering av alla 
buffertar och lager vid processtegen. Annan relevant information som kan samlas in är 
cykeltid, ställtid, varianter, antal operatörer etc. Då all relevant fakta är insamlad 
upprättas en karta som tydligt och bildligt beskriver värdeflödet. För att inte riskera 
något genom att direkt utföra handlingar görs en karta över ett önskat, framtida 
tillstånd. Där presenteras vad kommande förbättringsarbete är menat att leda till. Att 
utifrån nuvarande och framtida tillstånd upprätta ett spagettidiagram är ett givande 
sätt för att visualisera transportslöseri och minskning av sträcka.[9] När ett framtida 
läge uppnåtts för flödet gäller det att finna nya mål och skapa ett nytt utgångsläge så 
att verksamheten kan ständigt förbättras.[14] [15] 

3.2.2.1. Transport 
Transport definieras som förflyttning av last från en plats till en annan [17]. Enligt 
Lean Production definieras transport som en av de sju former av slöseri vilket bör ses 
som en indikator på att något bör förändras, exempelvis layouten [9]. Inom företag 
delas begreppet transport upp i två delar, interna transporter och externa transporter. 
De interna transporterna är de förflyttningar av gods som görs inom företagets väggar, 
vilket kan beskrivas som materialhantering. Dessa transporter tillför inget värde för 
kund utan bör i största möjliga mån minimeras. Att tillsätta en materialhanterare, även 
kallad vattenspindel, är ett kraftfullt sätt att skapa tempo i verksamheten. Det gör att 
man istället för att sprida slöseri och icke värdeadderande arbete bland flera 
operatörer, samlar ihop detta och koncentrerar det till en person samt gör det till en 
del av flödet. Slöserierna blir således lättare att kontrollera och förbättra.[10] Externa 
transporter innefattar vad som utförs av transportplaneringen, det vill säga det fysiska 
genomförandet av transporten utanför fabriken. Det finns en strävan hos företag att 
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minimera alla transportsträckor till kortast möjliga, då de inte tillför något 
värdeadderande för kund.[18] 

3.2.2.2.  Ledtid
Ledtid är ett tidsbegrepp som ger en definition på den tid som det tar från det att ett 
behov uppstår till dess att det behovet är uppfyllt. Det skulle exempelvis kunna vara 
från det att ett tillverkande företag får in en order på en produkt till dess att 
beställande kund har produkten hos dem. Utifrån det producerande företagets 
perspektiv talas det om genomloppstid och produktionsledtid. Den totala tiden 
benämns genomloppstid och den är i sin tur indelad i tre delar: 

Förråds- eller inköpsledtid: Tiden som det ingående råmaterialet ligger i förråd eller, 
för inköpta komponenter, leveranstiden från leverantör. 

Produktionsledtid: Den tid det tar genom produktionens olika förädlingssteg, från det 
att något tas ur förrådet till leverans för kund. Produkter som befinner sig i det här 
stadiet kallas PIA, produkter i arbete.  

Lagerledtid: Slutprodukter som inte har en direkt leverans till kund, utan hamnar i ett 
färdigvarulager, befinner sig här. 

Produktionsledtiden definierar tiden för varje produktionssteg då dessa har sin egen 
ledtid.[1] 

I en värdeflödesanalys summeras ledtiden genom att lägga samman alla täcktider och 
alla processtider. Täcktiden är den tid en detalj eller komponent räcker sett till hur 
många som under en bestämd tidpunkt finns på lager, en så kallad buffert. Ledtiden i 
värdeflödesanalysen jämförs sedan med den totala produktionsledtiden, som är den 
värdehöjande tiden. Det hör inte till ovanligheten att den värdehöjande tiden endast är 
i promille av ledtiden.[9] 

Att i arbete med värdeflödesanalys även undersöka ställtiden är nödvändigt. Detta är 
tiden det tar att byta från en typ av aktivitet till en annan, exempelvis vid utförandet 
av ett verktygsbyte [7]. Inom Lean Production förespråkas metoden SMED (Single 
Minute Exchange of Dies) för att reducera dessa ställtider och få dem att bli så korta 
som möjligt [9]. SMED är en process där interna och externa ställtider identifieras och 
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de interna aktiviteterna görs om till externa. Detta är önskvärt då de interna arbetet 
kräver att utföras när maskiner står helt stilla och de externa kan göras innan och efter 
att maskinens stoppas, exempelvis att hämta verktyg eller material. Att införa SMED 
och huruvida det är effektivt är omdiskuterat. Skaparen av SMED, Shigeo Shingo, 
skriver i sin bok att genom att jobba intensivt med processen kan betydande 
ställtidsreduktioner uppnås, men det krävs stort engagemang från ledning och 
personal [19]. Kritiken kring SMED har uttryckts genom att det är en kostsam process 
att genomföra, då det krävs stopp i produktionen vid införandet [20]. Vidare är 
undersökning av en produktions OEE-värde av betydelse under utförande av 
värdeflödesanalys [7], [9]. OEE står för Overall Equipment Effectivness och är ett 
mått på hur effektivt en maskin eller produktionsanläggning kan utnyttjas genom att 
definiera den totala utrustningseffektiviteten. [21] 

3.2.2.3. Kanban 
Begreppet Kanban är japanska för ordet kort eller synligt bevis [13], [14]. Det har sitt 
ursprung från TPS men är numera en grundprincip enligt Lean Production. Kanban 
kan i allmänhet beskrivas som en styrningsmetod, men är i synnerhet ett signalsystem. 
Det är ett visuellt sätt för en maskinoperatör att kalla på material, genom att ge en 
signal till det föregående processteget att det är tid att börja tillverka en 
produktvariant eller viss kvantitet som givna Kanban-signal angett. Denna efterfrågan 
styrs av ett så kallat dragande flöde, även kallat Pull-system, som innebär att en 
Kanban-signal inte skickas förrän det finns behov för tillverkning. Motsatsen kallas 
för ett tryckande flöde och innebär att produktionen styrs av prognoser i stället för  
verkliga behov.[7], [14] Kanban-signalen visar att nästa steg är redo för att ta emot 
material eller produkter för vidare bearbetning. Vanligtvis är det kort som används 
som Kanban, men detta är ingen nödvändighet. Signalen skulle kunna vara 
exempelvis en tom lastbärare, en markering på golvet eller en ljussignal av något slag.
[9] Kanban är en del i tillämpandet av JIT-produktionens principer och för ett 
införande måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Efterfrågan måste vara hög och 
jämn, tillverkningen måste vara en upprepande process. Även tiden för leverans från 
leverantör måste vara kort samt säker och ske med täta mellanrum.[1] Slutligen har 
Petersson [9] angett en tredje princip som anses vara nödvändig vilket innebär att 
detaljerna ska vara fysiskt små.  
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3.2.2.4. Lager 
Det interna flödet av material sker till stor del till och från någon typ av lager, det kan 
exempelvis innebära transport från någon form av förråd eller färdigvarulager. Vid 
utformning av lager strävas det efter att minimera dessa för att kostnaderna ska 
minska, då lager i stort sett kan beskrivas som bindning av kapital.[18] Ett sätt att 
utforma varulager för tillverkande företag kan vara att tillämpa konsignationslager. 
Detta lager är rent fysiskt placerat hos kunden men tillhör leverantören i juridiska 
termer. Det tillverkande företaget kan då utnyttja råvarorna efter behov och kunden 
får betala för det använda materialet enligt överenskommelse. Den stora fördelen 
genom detta är att företaget alltid har råmaterial tillgängligt, betalningen inte går ut 
förrän material förbrukas vilket i sin tur gör det minimalt störningskänsligt.[22]  

För att ha struktur kring lageruttag är det lämpligt att, enligt Lean Production, tillämpa 
FIFU, Först In, Först Ut. Principen hjälper till att prioritera arbete som ska utföras 
näst och fastställer en maximal mängd arbete som normalt får finnas i kö mellan 
operationerna.[7] FIFU syftar till att minska den kvantitet som kan finnas mellan och 
efter olika processteg vid väntan på att flyttas till nästa steg i produktion, eller till 
lagerplats. Att upprätta ett Supermarket-område är i samband med detta en adekvat 
lösning. Ett supermarket bör finnas väl genomtänkt i anslutning till 
produktionscellerna och meningen är att det är dit materialhanteraren, vattenspindeln, 
går för att ”handla” sina komponenter.[10], [14] 

3.3. Produktionslayout 
En produktionslayout är en kartläggning av hur delar i produktionen, exempelvis 
maskiner, lager och annan kringutrustning är positionerad. Det beskriver vilka 
maskiner som ska stå ihop och hur de ska vara kopplade till varandra i flödet. Det 
finns en tydlig koppling mellan valet av produktionslayout och effektiviteten i 
produktionen. [17]. En produktions gränser för vad den klara av att i verkligheten 
producera sätts genom valet av produktionslayout [18]. Idag finns det en strävan hos 
många företag att minimera produktionskostnaderna för att göra en maximal förtjänst 
och då spelar produktionslayouten en betydande roll. 

3.3.1. Produktionsflöde 
Ett effektivt flöde bygger på värdeflödets utformning, vilket gör att det är av högsta 
vikt att företag ser över detta. För att skapa ett önskvärt flöde bör det vara utformat så 
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att avvikelser direkt kommer upp till ytan, ett så kallat avvikelsedrivande flöde. 
Motsatsen till detta är ett flöde med stora buffertar, där kan flödet hantera 
oförutsägbara händelser som kan uppkomma. Däremot är det i stort sett omöjligt att 
upptäcka eller spåra avvikelser, vilket i sin tur gör det svårt att förbättra flödena.[9] 
Ett produktionsflöde består av tre huvuddelar. Dessa är, prioriterade i viktighetsgrad:  

Produktflöde: Det flöde som bör utformas allra först och prioriteras högst är 
produktflödet. Här visas produktens väg genom värdeflödet och det är även här 
intäkterna hämtas genom att förädlingen sker i detta steg. Önskvärt är att välja enkla 
och raka flöden med få planeringspunkter. Med rakt flöde menas att ta den kortaste 
möjliga vägen utan onödiga omvägar. Detta ger färre valmöjligheter och beslut som 
ska fattas under tiden, vilket eliminerar risken för att välja eller göra fel.[9] 

Materialflöde: Anpassningen av materialflödet ska med fördel ske utifrån de 
förutsättningar som produktflödet ger. Även här bör flödet karakteriseras av raka och 
så enkla vägar som möjligt [1]. Att ta hänsyn till produktflödet vid utformning av 
materialflödet är en given parameter då de inte ska störa eller korsa varandra. Istället 
bör dessa samspela och syfta till att stödja förbrukaren, eller i vissa fall 
maskinoperatören. Att tillämpa små förpackningsenheter är en fördel och något som 
eftersträvas i hela försörjningskedjan.[9] 

Informationsflöde: Då utformning av informationsflöde görs är det även här av största 
vikt att göra det enkelt och lätt för alla inblandade att göra rätt [9]. Ett 
informationsflöde består bland annat av orderläggning och planering av inköpsorder 
[7]. Det är av största vikt att göra informationsflödet minimalt sårbart för 
oförutsägbara händelser, vilket exempelvis kan vara sena ändringar från kund. Enligt 
Lean Production bör ett informationsflöde ha ett lätt sätt att överföra behovssignaler 
mellan alla processer inom flödet, exempelvis genom Kanban.[9] 

3.3.2. Produktionssystem 
Att utforma ett produktionssystem syftar till att uppfylla ett högt 
kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög grad av flexibilitet. Beslutande 
om produktionssystem omfattar bestämmande av produktionsprocessen och dess 
layout. Vid utformningen beaktas företagets produktionsstrategi och de produkter som 
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tillverkas. Meningen är att materialet ska befinna sig i produktionen under kortast 
möjliga tid och detta åstadkoms lämpligast genom skapande av enkla, allra helst raka 
och icke korsande, materialflöden.[1] Tillverkande företag bör lägga stor vikt på att 
välja rätt produktionssystem eftersom olika typer av layouter är anpassade efter olika 
typer av företag. Författarna har valt att presentera några typer av produktionssystem 
och dessa är funktionell verkstad, flödesgrupp och kontinuerligt flöde. I Figur 7 visas 
lämpligt val av produktionsflöde baserat på produktvarianter och årlig 
produktionsvolym. 

Funktionell verkstad: En funktionell verkstad är processorienterad, vilket innebär att 
maskiner av samma funktion utifrån ett tillverkningstekniskt perspektiv placeras ihop 
och separeras från andra tillverkningsoperationer. Exempelvis befinner sig alla svetsar 
bredvid varandra, alla borrar på en annan plats och sammansättningen har sin egen del 
i produktionen. En funktionell verkstad har en ökad flexibilitet i de yrkesskickliga 
maskinoperatörerna, vilket skapar goda möjligheter för introduktion av nya produkter. 
Därför är det som mest lämpligt att använda denna produktionstyp vid tillverkning av 
stora batcher och få produktvarianter [18]. Helheten i verkstaden är mångfunktionell 
och det kan bearbetas många olika typer av produkter. Nackdelar med att tillämpa 
funktionell verkstad är att det skapas komplexa materialflöden som kräver interna 
transporter och köbildningar.[1] 

Flödesgrupp: Flödesgrupper, även kallad grupporganiserade layouter, innebär att man 
delar in produktionen i produktionsceller efter tillverkningslikheter. Detta är en 
produktorienterad layoututformning och inriktad på flödeseffektivitet [1]. För 
tillverkning av en speciell grupp artiklar organiseras en grupp av maskiner och 
arbetsplatser som i idealfallet kan färdigtillverka artiklarna inom gruppen. Principen 
för flödesgrupper bygger på att produktionsresurserna grupperas kring en grupp av 
artiklar och att det i varje produktionscell placeras de maskiner som krävs för 
tillverkning av en viss produkt. Fördelen vid användning av den här 
layoututformningen är att genomloppstiderna kan kortas och det ger en bra 
överskådlighet.[18] 

Kontinuerligt flöde: Kontinuerligt flöde, även kallat kontinuerlig tillverkning är en 
princip enligt Lean Production som har sin strävan i att produkt och material ska vara 
i konstant rörelse [9]. Det är ett linjeutformat produktionsupplägg där maskinerna 
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placeras i samma ordningsföljd som de förädlingssteg som måste genomföras vid 
tillverkning. Fördelen finns här i förmågan att massproducera produkter, vilket i sin 
tur ger en låg produktionskostnad per enhet och stora kvantiteter. Däremot uppstår en 
nackdel genom att flödet är störningskänsligt. Stoppas någon operation på grund av 
produktionsproblem påverkas hela flödet.[18] 

 

Figur 8 Lämpligt vad av produktionsflöde kan fås genom antal produktvarianter 
och produktionsvolym/år [23] 

3.4. Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp som omfattar arbetssätt, 
värderingar samt innehåller olika verktyg för att skapa så hög kundtillfredsställelse 
som möjlig med så få resurser som möjligt. Internationellt kallas begreppet TQM, 
Total Quality Management, men är i Sverige översatt till Offensiv kvalitetsutveckling 
[24]. En förenklad beskrivning av ordet kvalitet är, efter J. Olhager [1] ”Kvalitet är 
vad kunden vill ha och är villig att betala för”. Att som företag konsekvent arbeta med 
kvalitet är givet för att nå framgångar inom marknadsposition och för att skapa så låga 
interna kostnader som möjligt. 
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Figur 9 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling [24] 

Offensiv kvalitetsutveckling beskrivs i form av hörnstenar som vilar på en grund av 
engagerat ledarskap (se Figur 9), detta för att uppnå en framgångsrik 
kvalitetsutveckling. Centralt finns värderingen att sätta kunderna i centrum och att 
alltid utgå från hur de upplever kvaliteten på en produkt. Detta gäller så väl externa 
som interna kunder. Att arbeta med processer och att arbeta med ständiga förbättringar 
förespråkas för att alltid vara uppdaterad och sträva efter att bygga in kvalitet. Detta 
stöds även inom Lean Production, genom uttrycket Kaizen.[9], [13], [24] Då beslut 
fattas ska detta göras baserat på fakta för att vara säker på att det inte finns några 
slumpvisa faktorer bakom förändringsbehovet, en väl genomförd analys av olika typer 
av information ses som en förutsättning. Att genom alla steg skapa förutsättningar för 
delaktighet gör att medarbetarna finner sig mer engagerade och delaktiga.[24] 
Begreppet medarbetarskap beskriver att aktivt ta ansvar och medverka vid 
beslutsfattning och att ideligen vara skapande i sitt förhållningssätt. [25]. 

Begreppet kvalitet beskrivs ha två sidor, en objektivt mätbar sida och en subjektiv 
som handlar om upplevelsen utifrån kundens perspektiv. Den mätbara sidan är en 
väsentlig del att ta hänsyn till ur ett produktionsperspektiv där gemensamma 
utgångspunkter är av stor vikt för beslutsfattning. Samtidigt är det slutligen kunden 
som värderar och avgör produkten baserat på en subjektiv ståndpunkt.[24] Att alltid 
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vara öppen för konstruktiv kritik och vara lyhörd är bevisat enligt kvalitetsteknikens 
grundregel, beskriven av Klefsjö (2011): ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 
högre kvalitet till lägre kostnad.” Den objektiva, mätbara sidan kan värderas och 
förklaras genom kvalitetsbristkostnader. Detta är ett begrepp som tidigare gick under 
namnet ”kvalitetskostnader”, vilket numera ses som mycket olämpligt. Att som 
företag satsa på kvalitet ska inte beskrivas genom ett tillägg av en extra kostnad, utan 
bör istället beskrivas genom att avsaknaden av kvaliteten är det som kostar.[14], [24] 
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4. Empiri 
Till grund för denna studie ligger en resultatdatabas. Den har byggts upp av  data 
insamlat på Shiloh Industries i Olofström. Detta kapitel inleds med en allmän 
presentation av deras verksamhet följt av beskrivningar av nulägets layoututformning 
samt hur produktionsflödet ser ut för produkterna Alfa och Beta. 

4.1. Företagsbeskrivning 
Fallföretaget som studerats i detta arbete är Shiloh Industries AB, vilket 
fortsättningsvis kommer att refereras till som endast Shiloh. I juni 2014 blev företaget 
Finnveden Metal Structures uppköpt av koncernen Shiloh Industries och bytte således 
namn [2]. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg men enheten i Olofström står för 
produktion och försäljning. Tillverkningen består av pressade lättviktsprodukter till 
fordonsindustrin och år 2013 uppgick omsättningen till runt 1 mdkr.[26] Fabriken i 
Olofström har tidigare genomfört projekt för att integrera konceptet Lean Production 
utan att nå fram i alla delar av verksamheten. I och med det nya ägarbytet ställdes 
krav på att verksamheten i Olofström skulle genomgå en Lean-omvandling fullt ut. 
För att lyckas med detta kommer nu företaget att anpassa verksamheten efter ett nytt 
produktionssystem och som en del i detta utformas en ny fabrikslayout. Alla pressar 
kommer dock att behålla sin ursprungliga position. 

4.2. Layout 
Shilohs produktions- och lagerlokaler omfattar idag en större yta än vad som 
egentligen krävs för den produktion som hålls i fabriken idag. Fabriken är indelad i en 
typisk funktionell verkstad, sett till maskinernas placering. I figur 10 visas nuvarande 
utformning av produktionens yta och nedan beskrivs relevanta delar. 
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Figur 10 Karta över produktion på Shiloh i nuvarande tillstånd 

Goods reception: Godsmottagning där allt ingående råmaterial samt inköpsdelar 
inkommer. Detta förvaras inom samma yta i vad som vidare beskrivs som Blå Hallen. 

Stamping: Yta där produktionens alla pressar befinner sig. Pressarna är ett flertal och 
av skilda mått gällande kapacitet och storlek.  

Assembly: Sammansättningsarea där maskiner och celler av olika karaktär är 
placerade. Här kan produkter och detaljer bearbetas eller sättas samman.  

Warehouse: Mellanlagringsplats för PIA dit detaljer transporteras med hjälp av truck. 
Kommer vidare att beskrivas som Tältet. 

Shipping area: Lastkaj dit färdiga produkter transporteras, antingen direkt för extern 
transport eller för lagerhållning i ett utlastningslager. 

En framtida layout är skapad vilket innefattar en förminskning av produktionsyta med 
cirka 11-12% samt förflyttning av maskiner idag placerade i nuvarande 
sammansättningsarea. Då Shiloh hyr lokalen är det önskvärt att minska 
produktionsyta och i stor utsträckning utrymmeseffektivisera. Tältet, platsen för 
mellanlagring är borttagen, och det har istället upprättats en WIP-area, vilket är en 
benämning för lager för produkter i arbete, work in progress, som horisontellt går 
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genom mitten av produktionen (se lila ruta i figur 11 för WIP i Röd Fabrik). En 
ombildning av produktionssystemet är gjord och i enhet med Lean Production 
tillämpar nu företaget flödesgrupper med tillhörande cellområde. Varje flödesgrupp är 
en fullständig produktion med råmaterial in och färdig detalj ut. Den interna layouten 
inom varje fabrik är ännu inte fastställd. 

 

Figur 11 Karta över produktion på Shiloh i framtida tillstånd 

Cellområde Fyra (se gul ruta i Figur 11) ska innefatta två vardera av tre typer av 
maskiner. Två Gamma-celler har redan placerats i Cellområde Fyra och återstående 
arbete kommer därför endast att innefatta placering av maskintyp Alfa och Beta. 
Dessa maskiner har valts att placeras inom samma cell på grund av att detta främjar 
en jämt arbetsbelastning i avseende på ergonomi. Detta då två av dessa celler anses 
innefatta lättare vikt på produkter och den tredje mycket tyngre. För att fastställa 
maskinoperatörernas åsikter kring layoututformning för Cellområde Fyra i Röd Fabrik 
togs en enkätundersökning fram. Enkäten syftar till att besvara vilket av två olika 
placeringsscenario som är mest lämplig och denna redovisas i bilaga 3. Framkommet 
av enkätundersökning visar jämnt resultat mellan de två olika förslagen. Argument 
styrker att placering enligt scenario två, där Alfa-och Betaceller placeras mittemot 
varandra, är en fördel för att behålla kvalitet. Då författarna deltog som observatörer i 
workshops kring förflyttning av celler framkom ytterligare argument för placering 
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enligt scenario två. Enligt så väl arbetsledare som maskinoperatörer ansågs 
kvalitetsbristen som ett hinder stort nog för att undvika placeringsscenario ett.  

Vidare aspekter att ta hänsyn till kring layoutförändring uppkom under workshop 
genom deltagande skyddsombud. Detta i form av argument kring vikten av placering 
av celler för fri tillgänglighet till brandstegar och fri framfart till elskåp. Ytterligare 
oro för att operatörerna inte ska få tillräckligt utrymme kring produktionscellerna och 
att ergonomi ska bli lidande finns. 

4.3. Nulägesbeskrivning Produkt Alfa 
Alfa representerar en produktfamilj i det flöde som ska gå genom Röd fabrik i ett 
framtida tillstånd. Anledningen till att denna produkt valts är för att merparten av 
dessa komponenter i dagens läge pressas i de pressar som kommer att utgöra Röd 
fabrik, samt att den står för en stor del av omsättningen i kronor räknat. I dagsläget 
finns det två maskiner som står för sammansättningen av alla varianter av 
slutprodukten Alfa. Dessa kommer fortsättningsvis att benämnas Alfa-celler. Två 
varianter av Alfa innehåller delar som pressas i det som skall heta Blå fabrik och de 
andra varianterna innehåller delar som pressas i det som skall kallas Röd fabrik.  

Alfa består av två komponenter varav en köps in färdig att använda (komponent X) 
medan den andra pressas i fabriken (komponent Y). Materialplaneraren beställer hem 
råmaterial från leverantör till del Y efter en veckoprognos. Råmaterialet kan levereras 
samma dag som det beställs, men planeringen tar hem materialet två dagar innan det 
ska pressas i press. Detta kan man se som en slags försäkring ifall något skulle hända 
med transporten eller om det skulle vara ett kvalitetsfel på produkten. Leverantören 
kan leverera en gång i veckan. När råmaterialet till Y tagits emot i godsmottagningen 
körs det in Blå hallen, vilket är ett plåtförråd. Detta material beställs i rullar och varje 
rulle väger ungefär 3730 kg. Det körs med truck till pressen när det är dags för 
pressning. 

Produktionen i denna press styrs av ordar från logistikplaneringen. Ett pressparti 
ligger på 9322 kg men eftersom man inte gärna vill pressa del av en rulle blir 
partierna oftast lite mindre eller större. Anledningen till att man inte vill dela på rullen 
är att de då måste bandas och denna process är tidskrävande och produktionen står 
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stilla medan bandning sker. Det blir en hög förlust i produktivitet. I dagsläget räcker 
varje pressparti till 29 pall, vilket motsvarar ca tre veckors behov för tre stycken 
varianter av Alfa. Del Y pressas var tredje vecka. Efter att materialet pressas till det 
som kallas del Y lagerförs det med hjälp av trucktransport. Antingen ställs det i ett 
artikellager som kallas för Tältet eller om det finns behov vid Alfa-cellen ställs det i 
ett mindre lager i cellområdet. 

Komponent X tillverkas inte på företaget utan köps in från leverantör. 
Avropskvantiteten är 15000 stycken och delen används till tre olika komponenter. 
Leverantören har leverans en gång i veckan och delen tas hem två dagar innan den 
skall användas i produktionen. När den kommer hem lagerförs den i cellområdena och 
transporteras till Alfa-cellerna när det är dags för sammansättning. 

I Alfa-cellen svetsas del X och Y samman och bildar produkten Alfa. Produktionen i 
denna cell styrs av ordar från logistikplaneringen. Varje batch är på 1008 stycken 
komponenter och de görs en gång per vecka. Det dagliga behovet av produkt X är 252 
stycken, en pall består av 504 stycken. Kunden har två dagars frystid, det vill säga tid 
före leverans som kvalitet låses. Efter varje batch körs pallarna till utlastningslagret. 
Kunden arrangerar hämtning av färdigt gods, vilket körs från lagret till 
utlastningsplats med hjälp av truck. 

4.4. Nulägesbeskrivning Produkt Beta 
Beta representerar också en produktfamilj vars flöde kommer att gå genom Röd 
Fabrik efter ombyggnationen. Produkten har valts på grund av att den står för en stor 
del av omsättningen räknat i kronor. Beta består av fem olika pressdetaljer samt en 
inköpsprodukt i form av en mutter. Materialet för pressprodukterna köps in på rulle 
och vid leverans placeras de för lagerhållning i Blå Hallen. Leveransen sker alltid två 
dagar innan pressningen ska ske. När behov uppstår transporteras rullen med hjälp av 
truck från Blå Hallen till tillfällig lagerplats vid sidan av pressen där den senare ska 
pressas. Därefter pressas detaljerna och detta sker i olika pressar för varje detalj 
tillhörande fotsteget.  

När pressning är utförd går detaljerna vidare för att mellanlagras i det så kallade Tältet 
och transport dit sker med hjälp av truck. En av dessa totalt fem olika detaljer förs 
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därefter vidare till en sammansättningscell. Där monteras två stycken muttrar på 
pressdetaljen. Efter montering körs detaljerna med truck vidare för att återigen 
lagerhållas i tältet. 

Slutligen görs en sista sammansättning med hjälp av svets i en sammansättningscell, 
även kallad Beta-cell. Här sätts alla fem ingående detaljer ihop till att bilda en Beta-
komponent. Då detta utförts körs Beta till utlastningsplats med hjälp av truck. Färdiga 
produkter transporteras till ett externt måleri med hjälp av lastbil. Måleriet tar emot en 
inköpsdetalj i form av en platskåpa som monteras i samband med målningen. Därefter 
skickas färdig produkt till kund.  

4.5. Mätningar i flödet för Alfa och Beta 
De mätningar som presenteras här är de sträckor och antal dagar som utgör den totala 
transportsträckan och totala genomloppstiden för en komponent från dess 
materialintag tills att den färdiga produkten lämnar utlastningen. Dessutom redogörs 
för lagersaldon (antal komponenter), ställtider (minuter), cykeltider (sekunder) och 
kundbehov (antal komponenter/vecka) i Figur 12, 13, 14 och 15. Beskrivning av 
symboler som förekommer i värdeflödeskartläggningarna återfinns i Bilaga 4. 

4.5.1. Nuläge Alfa 
Samtliga sträckor har mätts tre gånger vardera. Ett medelvärde har räknats ut som 
presenteras nedan. 

Sträcka 1 - Godsmottagning till Blå Hallen: 39 m 

Sträcka 2 - Blå Hallen till Press 1: 110 m 

Sträcka 3 - Press 1 till Tält + Tält till Cellager: 365 m 

Sträcka 4 - Godsmottagning till Cellager + Cellager till Alfa-cell: 275 m 

Sträcka 5 - Alfa-cell till utlastning: 165 m 

Total sträcka: 948 m 

Samtliga tider som adderas till den totala genomloppstiden har fåtts genom att att dela 
det aktuella lagersaldot på efterfrågan från kund. 
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Deltid 1 - Lagerhållning av råmaterial i Blå Hallen: 2 dagar 

Deltid 2 - Lagerhållning av komponent X i Tältet och i Cellagret + lagerhållning av 
komponent Y i Cellagret: 25,1 dagar. 

Deltid 3 - Lagerhållning av produkt Alfa på utlastningslager: 2 dagar 

Total ledtid: 29,1 dagar 

 

Figur 12 Visualiserad flödesväg i dagsläget för Alfa. 

4.5.2. Nuläge Beta 
Samtliga sträckor har mätts tre gånger vardera. Ett medelvärde har räknats ut som 
presenteras nedan. 

Sträcka 1 - Godsmottagning till blå hallen för samtliga råmaterial: 195 m 

Sträcka 2 - Blå Hallen till pressar för samtliga råmaterial: 925 m 

Sträcka 3 - Press för del A+B till Tält: 168 m 

Sträcka 4 - Press för del C, D, E, F till Tält + Godsmottagning till Cellager del I + 
Cellager till Sammansättning 1 del I: 1842 m 
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Sträcka 5 - Sammansättning 1 till Beta-cell för del G, H + Tält till Beta-cell för del C, 
D, E, F: 1302 m 

Sträcka 6 - Beta-cell till utlastning: 275 m. 

Total sträcka: 4707 m 

Samtliga tider som adderas till den totala genomloppstiden har fåtts genom att att dela 
det aktuella lagersaldot på efterfrågan från kund. 

Deltid 1 - Lagerhållning av råmaterial i Blå Hallen: 2 dagar 

Deltid 2 - Lagerhållning av komponent G, H, C, D, E, F i Tält: 29 dagar 

(Deltid 3 - målning och slutmontering av slutprodukt på måleri: 8 dagar) 

Total ledtid: 31 dagar + (10 dagar) 

Figur 13 Visualiserad flödesväg i dagsläget för Beta. 

4.5.3. Framtida läge Alfa 
Samtliga sträckor har mätts tre gånger vardera. Ett medelvärde har räknats ut som 
presenteras nedan. 
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Sträcka 1 - Godsmottagning till konsignationslager: 39 m 

Sträcka 2 - Konsignationslager till Press 1: 170 m 

Sträcka 3 - Press 1 till WIP + Godsmottagning till WIP för del Y: 225 m 

Sträcka 4 - WIP till Alfa-cell: 96 m 

Sträcka 5 - Alfa-cell till utlastning: 55 m 

Total sträcka: 587 m 

Samtliga tider som adderas till den totala genomloppstiden har fåtts genom att att dela 
batchstorleken med efterfrågan från kund. 

Deltid 1 - Lagerhållning av del X och Y i WIP: 9 dagar 

Deltid 2 - Lagerhållning av produkt Alfa i utlastningslagret. 

Total ledtid: 12 dagar 

Figur 14 Visualiserad flödesväg i framtida läge för Alfa. 

4.5.4. Framtida läge Beta 
Samtliga sträckor har mätts tre gånger vardera. Ett medelvärde har räknats ut som 
presenteras nedan. 

Sträcka 1 - Godsmottagning till konsignationslager: 195 m 
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Sträcka 2 - Konsignationslager till press för del A, B, C, D, E, F: 838 m 

Sträcka 3 - Press för del A, B, C, D, E, F till WIP: 266 m 

Sträcka 4 - Godsmottagning till press del I + WIP till sammansättning del I + 
Sammansättning till WIP del G, H: 363 m 

Sträcka 5 - WIP till Beta-cell för del G, H, C, D, E, F: 345 m 

Sträcka 6 - Beta-cell till utlastning produkt Beta: 64 m 

Total sträcka: 2071 m 

Samtliga tider som adderas till den totala genomloppstiden har fåtts genom att att dela 
batchstorleken med efterfrågan från kund. 

Deltid 1 - Lagerhållning av del G, H och produkt Beta i WIP: 5 dagar 

(Deltid 2 - Tid på måleriet inklusive frakttid, väntetid och torktid: X antal dagar. Detta 
förhandlas med måleriet för att se om det går att minska) 

Total ledtid: 5 dagar (+ X antal dagar) 
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Figur 15 Visualiserad flödesväg i framtida läge för Beta. 

4.6. Kvalitetsperspektiv 
Under fallstudien genomfördes en intervju med kvalitetschefen på Shiloh i Olofström 
som gav värdefull insyn i hur företaget prioriterar och hanterar kvalitetsaspekter. De 
frågor som ställdes var inriktade på kvalitetshanteringen i allmänhet på företaget men 
främst på hur företaget hanterar de pågående fabriksförändringarna. Följande 
information är insamlad från denna intervju. 

När företaget vill driva igenom stora förändringar, som i detta fall layoutförändringar 
som innebär flytt av maskiner, görs först en riskanalys. Fokus ligger på att jobba 
förebyggande med faktorer som är oberäkneliga och kan orsaka brister i systemet. Så 
fort ett beslut tagits om att förändringarna är lämpliga skickas ett meddelande till alla 
kunder för att meddela vad som ska göras, hur det ska göras och hur företaget planerar 
att kvalitetssäkra projektet. Målet är att kunden inte ska bli drabbad negativt av 
förändringen. Kundkraven gemensamt med ISO-krav styr företagets beteende och inte 
förrän kunden har godkänt förslaget kan flytten påbörjas. En förstudie görs alltid för 
att bestämma hur hanteringen av nya processer och interna förflyttningar ska ske. 
Kostnader tas fram och mätningar görs, dessutom uppskattas hur mycket extra 
arbetstid som kommer gå åt för operatören. Detta synkas sedan med en projektbudget.  
Man går igenom artikelvis vad som måste göras och utser en övergripande ansvarig 
för varje aktivitet. En av farorna med förflyttningar är att det kan vara svårt att 
systemmässigt se till att alla lagerplatser flyttas, men för att säkerställa att det sker 
utses en ansvarig person på företaget som ska se över denna process.  

En grund för att bygga en bra riskanalys är att jobba med det som har hänt. Shilohs 
affärssystem visar att det generellt sett inträffar mycket få kvalitetsfel vid både Alfa- 
och Beta-cellerna. För Beta har ett fåtal kvalitetsbrister upptäckts de senaste åren och 
de har varit relaterade till sammansättningsprocesser som operatören inte kunnat 
påverka och som inte haft någon koppling till layoututformningen. Det kvalitetsfel 
som senast upptäcktes för Alfa inträffade då en operatör tog fel del och därmed blev 
slutprodukten inkomplett. 
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Den kommande flytten av maskiner kan gynna fabriken på många sätt. I den nya 
fabriken ska det finnas en chef för varje delfabrik, det vill säga en var för Grön- Blå- 
och Röd Fabrik. Kvalitet kan vara att ha en ansvarig chef för varje fabrik då 
grundorsaksanalyser blir lättare att genomföra eftersom teamet för en hel linje kan 
hjälpas åt att värdera grundorsaken till ett problem. Personalen blir låst till ett 
specifikt område vilket underlättar prioriteringen av arbetet. Dessutom kommer 
kvalitet i form av avvikelser kunna bli mer koncentrerat och man får en 
förbättringspotential som kan snurra mycket fortare. För att lyckas med införandet av 
Lean Production och få en så positiv effekt som möjligt av den nya layouten måste det  
dock finnas en förankring uppifrån och ned i organisationen. Det måste också växa 
underifrån. De frustrationer och rädslor som finns måste bemötas och det är viktigt att 
värna om operatörerna genom att ha en effektiv kommunikationskanal där de har 
chansen att säga sitt. 

4.7. Upplevda problem 
I dagens läge anses ytorna som används för produktion och lagerhållning vara för 
stora, vilket är onödigt då ytor bidrar till slöseri i form av till exempel lager. Ett stort 
problem är de uppbyggda lager som finns både ute i produktionshallarna och i det 
som kallas för Tältet. Vissa material har ett lagersaldo som skulle räcka för en hel 
årsförbrukning. Maskinerna är idag placerade på så vis att flödet går kors och tvärs 
genom fabriken vilket skapar onödiga transporter och operatörerna får spendera tid 
med att frakta gods eller sig själva istället för att ägna sig åt värdeskapande aktiviteter. 
Trucktransport är den fraktmetod som används mest frekvent och detta anser företaget 
är ett problem både ur ett slöseriperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Vid samtal med medarbetare i olika delar av verksamheten framkommer det att synen 
på i vilken grad Lean Production implementerats skiljer sig. Vissa anser att Lean-
filosofin är del av den dagliga verksamheten, andra upplever att de introducerats för 
begreppet men att det inte dominerar deras arbetsuppgifter. Det är ett problem att 
synen på företaget som organisation och dess kultur inte är enhetligt, framför allt vid 
genomförandet av flytten. 
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5. Analys 
Detta kapitel besvarar studiens frågeställningar genom att analysera framtagen 
empiri med det teoretiska ramverket. 

5.1. ”Vilka aspekter bör beaktas vid utformning av Cellområde 
Fyra på Shiloh Industries?” 

För att kunna besvara och utföra analys av frågeställningen ovan har samlade teorier 
inom produktionslayout och utrymmesdisponering tagits i beaktning. Som tidigare 
nämnt vill fallföretaget införa Lean Production och därav krävs förändring av så väl 
layoututformning, produktionssystem som flödet. Genom observation och deltagande 
i workshops har empiri samlats in på det givna företaget och därför kommer 
avvägningen av aspekter vara lämpliga för applicering.   

5.1.1. Produktionslayout 
Dagens produktionslayout är inte utformad enligt Lean Production och innehåller 
flera former av de slöserier som presenterats [9]. Utspridda produktionsceller är ett 
resultat av dagens funktionella verkstad och innebär långa och många transporter. 
Som en följd av det kommer omfattande förändringar av produktionslayouten utföras 
vilket ses som en strävan i att utveckla en produktion som har maximal förtjänst. Det 
kommer att skapas tre separata produktionslinjer där komponenter kan färdigställas 
från råmaterial till produkt redo för transport mot kund.  

5.1.2. Produktionssystem 
Att införa ett produktionssystem helt i enlighet med Lean Productions kontinuerliga 
flöde är i Shilohs fall inte lämpligt. Baserat på antal produktvarianter och årlig 
produktionsvolym kan istället en avvägning av produktionssystem göras genom 
tillämpning av Denchers [23] modell, se Figur 16. Då Shilohs produktflora består av 
1000 varianter av försäljningsartiklar är en placering inom arean för flödesgrupp 
given. Trots att produktionsvolym per år kan variera påverkar detta inte valet av 
produktionsflöde.  
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Figur 16 Lämpligt produktionsflöde kan fås genom antal produktvarianter och 
produktionsvolym/år baserat på siffror från Shiloh [23] 

5.1.3. Produktionsflöde 
Produktionsflödet hos Shiloh ska genomgå förändring från att i dagsläget ha stora 
buffertar som döljer avvikelser till att, i enlighet med Lean Production, vara 
avvikelsedrivande. Dagens produktflöde illustreras genom spagettidiagram i bilaga 1 
och 2. Vad som visas är långa sträckor tvärs genom fabriken. Genom omplacering av 
maskiner, lager och sammansättningsyta kommer dessa sträckor att förändras. 
Produktflödet kommer att vara uppbyggt i raka flöden, med vissa undantag för 
detaljer som pressas och senare sammansätts i skilda produktionsflöden.   

Materialflödet och informationsflödet kommer som följd av kommande 
layoutförändringar genomgå ombildning och i enhet med vad Lean Production säger 
ska Kanban införas. Shiloh har som mål att enbart ha en timmes produktion inom 
varje cell och detta göra att emballage av annan storlek och typ kommer införas. Även 
vagnar för transport av dessa emballage kommer införas och målet är att dessa ska 
framföras med tåg.  
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5.1.4. Samlade aspekter 
Det finns specifika riktlinjer för hur produktionsceller ska utformas enligt Shiloh men 
dessa är av sekretesskäl inte presenterade i arbetet. Däremot har de tagits i beaktning 
vid framtagning av aspekter för att säkerställa att inget motsägs. De samlade aspekter 
som tagits fram är: 

• Utrymmeseffektivisering: Utformning av arbetsplats inom given produktionslayout 
bör styras enligt de principer Sule [16] visat. En avvägning av vad för Shiloh anses 
vara av lämplig karaktär bör göras för att anpassningen ska vara optimal. 
Exempelvis är att expandera inget som i dagsläget finns i framtidsplanen för Shiloh 
och därför bör utrymmeseffektivisering vara av högsta prioritet, alltså att eliminera 
fria ytor som inte används till värdeskapande eller nödvändiga aktiviteter. Att det 
finns fri framfart till elskåp och annan kringutrustning är ytterligare något som 
måste anpassas och tas hänsyn kring utrymmeseffektivisering.  

• Kvalitet: Att skapa hög kvalitet på tillverkade produkter är en given komponent i 
strävan efter att arbete enligt offensiv kvalitetsutveckling. Operatörerna har genom 
undersökning pekat på att det finns en risk för kvalitetsbristkostnader vid placering 
enligt ett av de givna scenario. 

• Transportväg: Att inne i cellområdet anpassa transportvägarna efter vad som 
verkligen ska transporteras där, exempelvis i form av att anpassa bredden på 
gångarna för att harmonisera med vad som ska framföras där. Det ska vara separata 
gångar för vart människor få gå och vart fordon får färdas, dessa ska märkas ut på 
golv.  

• Arbetsyta: Den yta som finns inom varje cell ska vara anpassad och i enhet med vad 
som krävs för att maskinoperatörerna ska kunna operera maskinerna korrekt [9]. I 
produktionsytan på Shiloh finns det elskåp, brandstegar och annan kringutrustning 
att ta hänsyn till i form av serviceyta.  

• Ergonomi: Maskinoperatörerna bör kunna utföra sitt arbete på ett sätt som inte 
skadar eller sliter ut dem. Att det finns hjälpmedel vid tunga lyft och att inte behöva 
gå längre sträckor är en faktor som kan bidra till att skapa en god ergonomi. 

• Informationsutbyte: Varje cellområde bör innehålla en plats där informationsutbyte 
kan ske, allra helst i form av en tavla. Här kan behovssignaler för produktion 
förmedlas mellan operatörer och arbetsledare. Att ha ett tätt informationsutbyte 
främjar ett minimalt sårbart informationsflöde [9].  
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• Materialhantering: Shiloh har bestämt att det enbart ska finnas material för en 
timmes produktions inom varje cellområde. Detta kräver att hanteringen av material 
koncentreras och att tillsätta en vattenspindel är i enhet med detta [10]. Ingående 
material ska finnas lättillgänglig intill varje cell för att maskinoperatörerna inte ska 
behöva lämna cellområdet och även detta ansvarar vattenspindeln för.  

• Överskådlighet: Att maskinerna i varje cell står mittemot varandra är en 
förutsättning för att arbetsledare ska ha full överskådlighet. Det är också av stor 
grad att det är raka material-och produktflöden för att få en hög grad av 
överskådlighet i produktionen [1], [9]. 

5.1.4. Utformning av Cellområde Fyra 
De två scenarion som representerar utformningen av Cellområde Fyra presenteras i 
Figur 17 och Figur 18. Vilket scenario som än beslutas att använda kommer 
utrymmeseffektivisering vara lika på grund av att skalet för själva cellen redan är 
förutbestämd. Liknande gäller  transportvägar, överskådlighet och arbetsyta. 

Scenario 1 

Här är två celler av Beta placerade mittemot varandra, bredvid dessa står två Alfa-
celler placerade enligt samma princip.  

• Utrymmeseffektivisering: Vid placering enligt detta scenario kommer upptagen yta 
att vara effektiviserad i högsta grad. Vad som tagits med i cellområdet är enbart av 
viktig karaktär och finns för att främja produktionen i enhet med Lean Production.  

• Kvalitet: Att placera två likadana celler mittemot varandra skapar en risk för felaktig 
placering av färdiga produkter. Det finns en osäkerhet ur kvalitetssynpunkt genom 
att operatörerna kan ta fel på ingående material eller att de kan lägga dem i fel 
emballage efter utförd operation då det är mycket liknande produkter som tillverkas 
i dessa celler. 

• Transportväg: Vägar för transport inom celler är förutbestämda och sker genom två 
lodräta gångar rakt igenom.  

• Arbetsyta: Cellernas och varje maskins arbetsyta är förutbestämd och kommer inte 
påverkas vid placering enligt detta scenario.   

• Ergonomi: Att placera cellerna mittemot varandra skapar goda villkor för en  
vattenspindel att leverera material till maskinoperatörerna. Detta för att Beta-
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cellerna innehåller en stor mängd ingående komponenter som transporteras med 
hjälp av tåget och kommer att avlämnas vid ytterkanten av cellområdet. Står då 
denna Beta-cell i ytterkant behöver dessa inte transporteras lång sträcka.  

• Informationsutbyte: Det är fördelaktigt att ha två likadana celler mittemot varandra 
ur synpunkten för informationsutbyte då detta kan underlätta för 
maskinoperatörerna vid eventuellt uppkomna problem. Att kunna ta hjälp av 
personen närmast, som utför liknande operation, är då en förmån. 

• Materialhantering: Då de två Beta-cellerna står i ytterkant av cellområdet främjar 
detta materialhanteringen av de ibland mycket långa ingående komponenterna till 
denna cell. 

• Överskådlighet: Genom att maskinerna i cellområdet placeras mittemot varandra 
skapas en fri sikt som ger god överskådlighet. 

Figur 17 Scenario 1 för Cellområde Fyra 
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Scenario 2 

Här placeras en Beta-cell mittemot en Alfa-cell, bredvid placeras en liknande 
kombination fast omvänd.  

• Utrymmeseffektivisering: Vid placering enligt detta scenario kommer upptagen yta 
att vara effektiviserad i högsta grad. Vad som tagits med i cellområdet är enbart av 
viktig karaktär och finns för att främja produktionen i enhet med Lean Production. 

• Kvalitet: En placering enligt detta scenario skulle eliminera problemet att felaktigt 
placera produkter i annat emballage då maskinerna som står i anslutning till 
varandra tillverkar vitt skilda produkter.  

• Transportväg: Vägar för transport inom celler är förutbestämda och sker genom två 
lodräta gångar rakt igenom. 

• Arbetsyta: Cellernas arbetsyta är förutbestämd och kommer inte påverkas vid 
placering enligt detta scenario.   

• Ergonomi: Leverans av ingående material sker genom tågets avlämnade vid cellens 
ytterkant, därefter ska vattenspindeln frakta material fram till maskinerna. Att 
placera en Beta-cell i mitten av området främjar inte ergonomin då detta är en cell 
med många ingående komponenter vilket skapa tunga transporter.  

• Informationsutbyte: Det finns ingen negativ aspekt ur informationsutbyte av att 
placera Beta-cell mittemot Alfa-cell.  

• Materialhantering: Då en Beta-cell kommer stå centralt placerat i cellområdet gör 
detta att framkomligheten för de ibland mycket långa ingående komponenterna kan 
försvåras.  

• Överskådlighet: Genom att maskinerna i cellområdet placeras mittemot varandra 
skapas en fri sikt som ger god överskådlighet.  
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Figur 18 Scenario 2 för Cellområde Fyra 

5.1.5. Val av layout för Cellområde Fyra 
För valet av produktionslayout i Cellområde Fyra har kvalitetsaspekten varit den 
avgörande faktor att ta hänsyn till. Detta för att de andra aspekterna inte visade på 
någon markant skillnad och inte gjorde produktionen varken sämre eller bättre. 
Kvalitet har enligt insamlad empiri fokus i att jobba förebyggande mot faktorer som 
kan orsaka systembrister. För att i största möjliga mån ta hänsyn till kvalitet ska 
layoututformning i Cellområde Fyra väljas enligt Scenario 2. Ytterligare faktor som 
styrker detta, i empirin, är att det tidigare uppkommit felaktigheter i form av 
felläggning av komponenter för berörd cell. 
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5.2.  ”Hur mycket minskar genomloppst iden och 
transportsträckan i Röd Fabrik med en övergång till 
flödeslayout?” 

Minskningen av genomloppstid och transportsträcka som ett resultat av en förändrad 
layout fås genom att analysera och jämföra data från nulägeskartläggningen med den 
från ett framtida läge. Det framtida läget är baserat på områden i 
nulägeskartläggningen där slöserier identifierats med hänsyn till Lean Production och 
den layout som tagits fram i 5.1. Först presenteras nulägesanalyserna av Alfa och Beta 
för att sedan analysera ett framtida flöde för respektive produktflöde. Slutligen 
utvärderas möjligheten till besparingar i form av tid och sträcka. 

5.2.1. Analys av nuläge 
Insamlad data i form av maskinell effektivitet (OEE), lagersaldon (antal 
komponenter), ställtider (minuter), cykeltider (sekunder) och kundbehov (antal 
komponenter/vecka) har samlats in för att visualisera och kartlägga den flödesväg 
som produkt Alfa och Beta tar i dagsläget. Dessa kartläggningar ligger sedan till 
grund för analysen av nuläget, som jämförs med teorin för att identifiera potentiella 
icke-värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som inte skapar värde kan liknas vid de 
slöserier som presenteras i det teoretiska ramverket. För att verksamheten ska bli mer 
konkurrenskraftig genom kortare ledtider och ökad lönsamhet bör visionen vara att 
eliminera eller minska icke-värdeskapande aktiviteter. I båda fallen Alfa och Beta 
finns det aktiviteter som inte är direkt värdeskapande men som ändå är nödvändiga 
för att färdigställa produkten, exempelvis transporten av pressdetaljer till 
sammansättningscellen. Eftersom det inte går att eliminera denna aktivitet kan fokus i 
stället läggas på att minimera tiden det tar att utföra aktiviteten.[9], [11], [14] 

5.2.1.1. Alfa 
Dagens flöde av Alfa visualiseras i Figur 19. Mätdatan visar att den sammanlagda 
ledtiden är 29,1 dagar, vilken byggs upp av aktiviteter som inte är värdeskapande. De 
värdeskapande aktiviteterna utgör tillsammans processtiden, vilken är 29,7 sekunder. 
Den totala transportsträckan är 948 meter. Följande punkter som påverkar värdeflödet 
för Alfa anses ha potential för förbättring: 

• Arbetssättet: Lean Production och standardiserat arbetssätt är till viss del 
implementerat i verksamheten genom att olika Lean-verktyg används och 
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operatörerna har genomgått mindre utbildningar gällande teorierna och arbetssättet 
kring dessa. För att maximera medarbetarnas kompetens och engagemang måste 
utbildningsmöjligheter och motivationsprocesser ses över. Om kompetensen inte 
nyttjas kan företaget gå miste om förbättringsmöjligheter och i värsta fall tappa 
medarbetare [7], [9], [14]. 

• Produktionsflödet: En variant av produkt Alfa pressas i en press som ligger i den del 
som i framtiden kommer att kallas för ”Blå fabrik”. Eftersom Lean-filosofin 
förespråkar korta, smidiga flöden är detta inte optimalt. Produktionen styrs av ett 
tryckande flöde baserat på kundens prognoser. Kunden har två frysdagar gentemot 
Shiloh medan Shiloh har tio frysdagar gentemot leverantör. Detta harmoniserar inte 
då produktionen blir känslig mot variationer i kundavrop. Varje batch pressas efter 
prognoser och inte efter faktiskt behov, dvs partier pressas som eventuellt inte 
kommer att behövas. Detta kan leda till överproduktion som är den värsta sortens 
slöseri eftersom det kan leda till fler slöserier, i form av exempelvis större 
lagerbehov. Dessutom svarar det inte mot Lean-filosofins tänk kring JIT där 
produktionen ska ske i harmoni med efterfrågan, inte för tidigt eller för sent.[9], 
[11], [14] 

• Materialhanteringen: Den interna materialtransporten sker med hjälp av truckar.  
Eftersom transport är en av de sju slöserierna är strävan efter att minska denna stor 
och behovet av transport kan vara ett tecken på att en förändring behövs, i 
exempelvis layouten.[9] Det finns en person inom varje cellområde som ska fylla på 
material vid maskinerna men vid observationer sågs ett flertal av 
maskinoperatörerna utföra dessa sysslor själva. Detta kan ses som en form av 
slöseri då operatören lägger tid på icke-värdeskapande aktiviteter istället för att 
bidra till produktiviteten.[9], [11], [14] 

• Lager: Det lager som kallas Tältet innehåller produkter som täcker flera års 
kundbehov. Detta är ett av de större slöserier som upptäckts och medför en hög 
kapitalbindning som i värsta fall inte kommer omvandlas till förtjänst om kundens 
behov ändras och materialet inte längre efterfrågas. På flera ställen i fabriken finns 
det mindre lokala lagerplatser som gör att produktionen snabbt kan förses med 
material, som komplement till Tältet. När den färdiga Beta-produkten är redo att 
skickas till måleriet körs det till utlastningslagret i väntan på extern transport. 
Samtliga Lager kan ses som en bindning av kapital och det är en vision att minska 
dessa till största möjliga mån.[18] 

• Batchstorleken: Den batch som pressas är inte synkroniserad med den veckovisa 
kundefterfrågan då varje press-batch motsvarar produktion för närmare tre veckors 
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behov. Detta strider mot JIT-begreppet och medför ett onödigt behov av 
lagerplatser. [9], [11], [14] Om batchstorleken minskade kunde alltså behovet av 
lager också minska. 

• Inköpsledtiden: I dagsläget kommer material till pressarna hem två dagar innan det 
ska användas i pressen, delvis på grund av att leverantören endast levererar två 
gånger i veckan och dels som säkerhet ifall det skulle vara något fel på materialet 
när det kommit hem. Tanken är att ha en stor buffert som gör att flödet kan hantera 
oförutsedda händelser. Det leder dock till att att avvikelser sällan upptäcks och 
därmed minskar chansen att förbättra flödet.[9] Behovet av lager som uppkommer 
med den extra ledtiden leder dessutom till kapitalbindningar. Samma sak gäller för 
inköpsmaterialet Y som har en anropskvantitet på 15000 bitar, detta räcker till 
närmare sju veckors produktion. 

• Emballaget: De interna emballagen är stora och otympliga i dagsläget. De rymmer 
ett stort antal produkter vilket leder till att onödig yta tas upp i cellen vid 
produktionen. Då mindre förpackningar är att eftersträva är storleken på emballagen 
ett problem som behöver ses över.[9] 

• Bemanning: Idag arbetar en operatör vid den press som tillverkar del X. Enligt 
observationer innebär en del av operatörens arbetsdag väntan då pressen är igång, 
och väntan är ett slöseri.[9], [14] 

• OEE och ställtider: Dessa kan förbättras för pressen och för maskinen i Alfa-cellen. 
Detta är ett mål och en vision för att uppnå högre effektivitet och få en bättre 
lönsamhet. Eftersom ställtiderna är relativt höga kan det vara svårt att försvara mer 
frekventa batcher, vilket eftersträvas. Om ställtiderna sänks blir det mer gynnsamt 
att producera fler och mindre batcher.[7], [19] 

• Cellyta: I dagsläget finns det en del av säkerhetsområdet i cellen som är överflödig, 
dvs att den inte används till att utföra sammansättningen och det finns inga skäl att 
behålla ytan ur säkerhets- eller underhållssynpunkter. Företaget får betala för en yta 
de inte använder då lokalerna hyrs. För att effektivisera utrymmesdispositionen bör 
inga oanvända ytor finnas i cellen [16]. 
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Figur 19 Värdeflödeskartläggning för nuläget för produkt Alfa med åtgärdspunkter 

5.2.1.2. Beta 
Dagens flöde av Beta visualiseras i Figur 20. Mätdatan visar att den sammanlagda 
ledtiden är 31 dagar, vilken byggs upp av aktiviteter som inte är värdeskapande. De 
värdeskapande aktiviteterna utgör tillsammans processtiden, vilken är 189,6 sekunder. 
Den totala transportsträckan är 4707 meter. Följande punkter som påverkar 
värdeflödet för Beta anses ha potential för förbättring: 

• Arbetssättet: Lean Production och standardiserat arbetssätt är till viss del 
implementerat i verksamheten genom att olika Lean-verktyg används och 
operatörerna har genomgått mindre utbildningar gällande teorierna och arbetssättet 
kring dessa. För att maximera medarbetarnas kompetens och engagemang måste 
utbildningsmöjligheter och motivationsprocesser ses över. Om kompetensen inte 
nyttjas kan företaget gå miste om förbättringsmöjligheter och i värsta fall tappa 
medarbetare [7], [9], [14]. 

• Produktionsflödet: Flera pressdetaljer till produkt Beta pressas i pressar som ligger i 
den del som i framtiden kommer att kallas för ”Blå Fabrik” och ”Grön Fabrik”. 
Eftersom Lean-filosofin förespråkar korta, smidiga flöden är detta inte optimalt. 
Produktionen styrs av ett tryckande flöde baserat på kundens prognoser. Kunden har 
fyra frysdagar gentemot Shiloh medan Shiloh har tio frysdagar gentemot leverantör. 
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Detta harmoniserar inte då produktionen blir känslig mot variationer i kundavrop. 
Varje batch pressas efter prognoser och inte efter faktiskt behov, dvs partier pressas 
som eventuellt inte kommer att behövas. Detta kan leda till överproduktion som är 
den värsta sortens slöseri eftersom det kan leda till fler slöserier, i form av 
exempelvis större lagerbehov. Dessutom svarar det inte mot Lean-filosofins tänk 
kring JIT där produktionen ska ske i harmoni med efterfrågan, inte för tidigt eller 
för sent.[9], [11], [14] 

• Materialhanteringen: Den interna materialtransporten sker med hjälp av truckar.  
Eftersom transport är en av de sju slöserierna är strävan efter att minska denna stor 
och behovet av transport kan vara ett tecken på att en förändring behövs, i 
exempelvis layouten.[9] Det finns en person inom varje cellområde som ska fylla på 
material vid maskinerna men vid observationer sågs ett flertal av 
maskinoperatörerna utföra dessa sysslor själva. På grund av att operatören lämnade 
maskinen stilla medan detta hände kan det ses som en form av slöseri då operatören 
lägger tid på icke-värdeskapande aktiviteter istället för att bidra till produktiviteten.
[9], [11], [14] 

• Lager: Det lager som kallas Tältet innehåller produkter som täcker flera års 
kundbehov. Detta är ett av de större slöserier som upptäckts och medför en hög 
kapitalbindning som i värsta fall inte kommer omvandlas till förtjänst om kundens 
behov ändras och materialet inte längre efterfrågas. På flera ställen i fabriken finns 
det mindre lokala lagerplatser som gör att produktionen snabbt kan förses med 
material, som komplement till Tältet. När den färdiga Beta-produkten är redo att 
skickas till måleriet körs det till utlastningslagret i väntan på extern transport. 
Samtliga Lager kan ses som en bindning av kapital och det är en vision att minska 
dessa till största möjliga mån.[18] 

• Batchstorleken: De batcher som pressas är stora i jämförelse med kundefterfrågan. 
En batch för del A och B motsvarar produktion för nästan 6 veckors behov. En batch 
för del C, D och E motsvarar produktion för nästan 3 veckors behov. Detta strider 
mot JIT-begreppet och medför ett onödigt behov av lagerplatser. För del F 
motsvarar en batch ungefär en veckas behov och den pressas en gång i veckan, 
varpå detta anses vara godkänt av företaget i detta skede. Eftersom ställtiden för 
denna maskin är 10,8 minuter är det försvarbart att byta verktyg en gång i veckan 
eller mer frekvent än så. Om batchstorleken minskade kunde alltså behovet av lager 
också minska.[9], [11], [14] 

• Inköpsledtiden: I dagsläget kommer material till pressarna hem två dagar innan det 
ska användas i pressen, delvis på grund av att leverantören endast levererar två 

!51



Analys

gånger i veckan och dels som säkerhet ifall det skulle vara något fel på materialet 
när det kommit hem. Tanken är att ha en stor buffert som gör att flödet kan hantera 
oförutsedda händelser. Det leder dock till att att avvikelser sällan upptäcks och 
därmed minskar chansen att förbättra flödet.[9] Behovet av lager som uppkommer 
med den extra ledtiden leder dessutom till kapitalbindningar. För Beta-produkten 
sker dessutom ett tillägg i leverantörsledtid gentemot kunden då produkten ska 
målas och sättas ihop med en plastdetalj innan den kan levereras. Ledtiden hos 
måleriet är totalt åtta dagar, plus två dagar i transporttid. Dessa åtta dagar inkluderas 
målningen och sammansättningen och ett mål för Shiloh bör vara att förhandla om 
förkortad ledtid eftersom den innebär väntan för kund. 

• Emballaget: De interna emballagen är stora och otympliga i dagsläget. De rymmer 
ett stort antal produkter vilket leder till att onödig yta tas upp i cellen vid 
produktionen. Då mindre förpackningar är att eftersträva är storleken på emballagen 
ett problem som behöver ses över.[9] 

• OEE och ställtider: Dessa kan förbättras för pressen och för maskinen i Beta-cellen. 
Detta är ett mål och en vision för att uppnå högre effektivitet och få en bättre 
lönsamhet. Eftersom ställtiderna är relativt höga kan det vara svårt att försvara mer 
frekventa batcher, vilket eftersträvas. Om ställtiderna sänks blir det mer gynnsamt 
att producera fler och mindre batcher.[7], [19] 

•  Cellyta: I dagsläget finns det onutnyttjad plats vid cellområdet. Detta medför att 
operatören får gå och röra sig med materialet onödiga sträckor, rörelse är en av de 
sju slöserierna [9], [11]. Dels resulterar det i att operatörens tid spenderad på 
produktivitet minskar och dessutom får det ergonomiska konsekvenser på grund av 
produktens vikt. Ytterligare en aspekt är att företaget får betala för en yta de inte 
använder då lokalerna hyrs.[9], [11] 

!52



Analys

 

Figur 20 Värdeflödeskartläggning för nuläget för produkt Alfa med 
åtgärdspunkter 

5.2.2. Ett framtida läge 
De framtida flödena för Alfa och Beta har skapats utifrån de punkter som identifierats 
i 5.2.1 samt från den layoututformning som presenteras i 5.1.4. Anledningen till att 
förbättringsförslag analyseras fram är för att skapa en målbild av hur flödena kan se ut 
efter en anpassning till Lean Production. Den slutgiltiga ledtiden och 
transportsträckan i de framtida versionerna påverkas av hur effektivt verksamheten 
jobbar med att att minska slöserier. Genom att använda sig av målbilden som en 
riktning för de ständiga förbättringar som kontinuerligt bör utföras kan en högre 
kvalitet uppnås inom verksamheten.[9] Eftersom ställtider, maskinell effektivitet, 
cykeltid och kundefterfrågan inte bearbetas antas dessa vara samma som i 
nulägesbeskrivningen. 
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5.2.3.1 Alfa  
Ett alternativ för ett framtida flöde för Alfa visualiseras i Figur 21. Varje åtgärd för 
förbättring har fått en egen grön ruta som placerats på kartan där åtgärden är menad 
att genomföras. Mätdatan visar att den sammanlagda ledtiden är 10 dagar i stället för 
29,1, vilket är ett resultat av minskningen i lager. De värdeskapande aktiviteterna är 
samma som i dagens läge, det vill säga 29,7 sekunder. Den totala transportsträckan för 
detta läge är nu 587 meter i stället för 948 m som en följd av en förändrad flödesväg. 
Följande punkter har analyserats fram som förbättringsförslag: 

• Arbetssätt: För att fullt genomföra Lean-omvandlingen som företaget har som 
vision krävs det att samtliga operatörer och tekniker får utbildning om Lean 
production och hur det är tänkt att appliceras på företagets kultur, metoder och 
grundläggande värderingar för att utveckla företaget.[9]-[11] Deras delaktighet och 
engagemang är en förutsättning för att lyckas med implementeringen [14], [24], 
[25]. Dessutom är den åttonde formen av slöseri medarbetarnas outnyttjade 
kompetens vilket kan leda till att företaget går miste om förbättringsmöjligheter 
eller tappar medarbetare [7], [9]. En del i offensiv kvalitetsutveckling är att införa 
ett standardiserat arbetssätt där avvikelser lättare kan upptäckas och slutprodukten 
är ett resultat av arbetssättet, inte av vem som utför arbetet [24]. Arbetet ska vara 
fokuserat på att sätta kunden i centrum, oavsett om det är en intern eller en extern 
kund.[9], [13], [24]. Genom utbildning och workshops kan medarbetarna få hjälp 
med att förstå samtliga kunders behov och hur de ska uppfyllas med hjälp av 
företagets strategi. 

• Produktionsflödet: För att fullt ut tillämpa Lean Production bör produktionen styras 
av ett dragande flöde och införa ett Kanban-system. Det finns flera olika sätt att 
införa Kanban på men eftersom många detaljer kring flytten ännu inte är klara är det 
ett senare projekt att bestämma utformningen av Kanban-systemet. Efterfrågan på 
dessa fysiskt små produkter är hög och jämn och tillverkningen är en iterativ 
process. Om ett konsignationslager införs kommer dessutom tiden för leverans från 
leverantör vara kort och säker. Samtliga huvudförutsättningar för att införa ett 
Kanban-system är då alltså uppfyllda.[1], [9] När Kanban införs elimineras behovet 
av informationsutskick från produktionsplaneringen ut till cellerna. Om 
produktionen styrs av ett dragande flöde skulle  det bara produceras det som kunden 
efterfrågar och därmed reduceras lager till viss del. För att skapa ett effektivt flöde 
är raka flöden att föredra där produkten färdas den smidigaste vägen. Dessutom är 
det fördelaktigt om alla pressdetaljer pressas inom samma fabrik så att en och 
samma chef är ansvarig för samtliga detaljer som ingår i en slutprodukt. Detta gör 
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att det kontrollerbarheten ökar och därmed leveranssäkerheten. I detta fallet vore det 
alltså fördelaktigt om samtliga pressdetaljer kunde ske i Röd fabrik. Det finns i 
dagsläget inga maskinella hinder för att detta ska ske.[7] 

• Materialhanteringen: För förse produktionen med material införs ett produktionståg 
med vagnar. Detta kör mellan WIP-lagret och cellerna. Detta skulle minska 
truckkörningen avsevärt och effektivisera den interna transporten genom att 
samköra flera vagnar. Dessa skulle köras på speciella gator som inte tillåter gångare. 
Väl i cellgruppen finns en vattenspindel som ansvarar för att fylla på ingående 
komponenter. Det ska alltid finnas material som ska räcka till en timmas produktion 
inne i cellen. Gångvägar finns i cellområdet för operatörer och vattenspindeln att 
vandra på. Trucktransport kommer fortfarande att vara aktuellt för att frakta 
material mellan konsignationslager och pressar, samt mellan press och WIP-lager 
och mellan cellområdet och utlastningskajen. FIFU-principen tillämpas i samtliga 
lager för lättare kunna prioritera det arbete som ska utföras näst.[7] 

• Lager: I ett framtida läge vore det fördelaktigt om Blå hallen gjordes om till ett 
konsignationslager. Det innebär att leverantörerna äger produkterna och 
lagerplatserna fram till dess att de ska användas i produktion. På så vis försvinner 
inköpsledtiden och kapitalbindningen för råmaterialet, dessutom innebär det att 
företaget alltid har snabb tillgång till råvaran vilket gör flödet mindre 
störningskänsligt.[22] Tältet som idag används som huvudsakligt lager kommer inte 
längre att användas. Tanken är att företaget skall minska sina lager totalt sett och att 
varje fabrik ska ha ett WIP-lager (supermarket). Efter att råmaterialet pressats till 
färdiga delar körs det till WIP-lagret i respektive fabrik och vid behov körs det med 
produktionståget till Alfa-cellen för sammansättning. Väl i cellområdet ska det 
endast finnas plats för en timmas produktion. I stället för att behålla 
utlastningslagret som det ser ut i dagsläget införs FIFU för att säkerställa att de 
kvantiteten mellan olika processteg håller en bra nivå och kan användas som hjälp 
för att prioritera rätt arbete i rätt ordning.[7], [10]  

• Batchstorleken: För att gå mot visionen att få ett kontinuerligt flöde och arbeta bort 
överproduktion är minskning av batchstorleken ett steg i rätt riktning. Om 
batchstorleken för del X minskar med 50% kommer kundens veckobehov att kunna 
tillgodoses samtidigt som behovet av lagerplatser minskar. Den nya täcktiden blir då 
9 dagar i stället för det dubbla som är fallet i dagens läge. Genom att minska 
täcktiden minskar den totala ledtiden och alltså minimeras denna form av slöseri 
[1], [17], [18]. Eftersom förändringen av batchstorleken innebär att lagret minskar 
och eventuella avvikelser kommer upp till ytan är det av största vikt att dessa 
minskningar sker i kontrollerade steg för att företaget ska kunna hantera 
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avvikelserna på ett säkert sätt. Med detta menas att kunden inte ska drabbas och 
uppleva försämrad kvalitet eller leveransförseningar. När företaget ser att 
förändringen genomförts på ett säkert sätt kan nya mål sättas för att ständigt jobba 
mot ett flöde som styrs av kundefterfrågan.[9], [13] 

• Inköpsledtid: Förhandlingar bör ske med leverantören om anropskvantiteten för del 
Y. Det skulle minska kapitalbindning i lager. Inköpsledtiden för råmaterialet skulle 
elimineras och den totala ledtiden minska med två dagar vid införandet av ett 
konsignationslager. Dessutom skulle kapitalbindningen minska.[18] 

• Emballaget: Eftersom målet är att varje cell endast ska ha plats för material som 
motsvarar en timmas produktion är det viktigt att emballaget anpassas efter detta. 
Del X och Y som är ingående komponenter i Alfa-cellen är fysiskt små detaljer och 
därmed skulle dagens emballage ta onödigt mycket plats i cellen. Ett framtida 
emballage för ingående material bör köpas in för att passa ihop med de vagnar som 
kopplas på produktionståget. Dessa bör vara så små som möjligt för att förenkla 
hanteringen av dem och minska behovet av lagerutrymme.[9] 

• Bemanning: En utredning bör göras för att undersöka om operatören vid pressen 
kan utföra fler uppgifter under en dags arbete då del av arbetsdagen består av 
väntan. Väntan som slöseri skulle på så vis kunna minimeras och produktiviteten 
förbättras [9], [11], [14]. Vid Alfa-cellen hinner operatören inte med mer än de 
arbetsuppgifter som finns idag. 

• OEE och ställtider: Målet bör vara att OEE ökar och ställtider minskar för att öka 
produktiviteten och göra det mer lönsamt att köra fler och mindre batcher. Detta kan 
ske successivt med SMED. Trots att det medför en extra kostnad att införa SMED 
är det en del av de ständiga förbättringarna och långsiktigheten som är en del av 
TPS-huset. [13], [19] 

• Cellyta: Den del av säkerhetsområdet i cellen som är onödig kan enkelt tas bort vid 
flytt av maskinen till det nya cellområdet. På så vis besparas yta i cellområdet  och 
blir en del i effektiviseringen av utrymmesdisponeringen [16]. 
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Figur 21 Värdeflödeskartläggning för ett framtida läge för produkt Alfa med 
förbättringsförslag 

5.2.3.2 Beta 
Ett alternativ för ett framtida flöde för Beta visualiseras i Figur 22. Varje åtgärd för 
förbättring har fått en egen grön ruta som placerats på kartan där åtgärden är menad 
att genomföras. Mätdatan visar att den sammanlagda ledtiden är fem dagar i stället för 
31, vilket är ett resultat av minskningen i lager. De värdeskapande aktiviteterna är 
samma som i dagens läge, det vill säga 189,6 sekunder. Den totala transportsträckan 
för detta läge är nu 2071 meter i stället för 4707 m som en följd av en förändrad 
flödesväg. Följande punkter har analyserats fram som förbättringsförslag: 

• Arbetssätt: För att fullt genomföra Lean-omvandlingen som företaget har som 
vision krävs det att samtliga operatörer och tekniker får utbildning om Lean 
production och hur det är tänkt att appliceras på företagets kultur, metoder och 
grundläggande värderingar för att utveckla företaget.[9]-[11] Deras delaktighet och 
engagemang är en förutsättning för att lyckas med implementeringen [24], [25]. 
Dessutom är den åttonde formen av slöseri medarbetarnas outnyttjade kompetens 
vilket kan leda till att företaget går miste om förbättringsmöjligheter eller tappar 
medarbetare [7], [9]. En del i offensiv kvalitetsutveckling är att införa ett 
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standardiserat arbetssätt där avvikelser lättare kan upptäckas och slutprodukten är 
ett resultat av arbetssättet, inte av vem som utför arbetet [24]. Arbetet ska vara 
fokuserat på att sätta kunden i centrum, oavsett om det är en intern eller en extern 
kund.[9], [13], [24]. Genom utbildning och workshops kan medarbetarna få hjälp 
med att förstå samtliga kunders behov och hur de ska uppfyllas med hjälp av 
företagets strategi. 

• Produktionsflödet: För att fullt ut tillämpa Lean Production bör produktionen styras 
av ett dragande flöde och införa ett Kanban-system. Det finns flera olika sätt att 
införa Kanban på men eftersom många detaljer kring flytten ännu inte är klara är det 
ett senare projekt att bestämma utformningen av Kanban-systemet. Efterfrågan på 
dessa produkter är hög och jämn och tillverkningen är en iterativ process. Om ett 
konsignationslager införs kommer dessutom tiden för leverans från leverantör vara 
kort och säker. Förutsättningar för att införa ett Kanban-system är då alltså 
uppfyllda.[1] För att lyckas med Kanban som signalsystem är en förutsättning av 
delarna är fysiskt små. Flera av de ingående komponenterna i flödet för Beta är små, 
medan andra är tunna men långa. Eftersom majoriteten av delarna är små bedöms 
chanserna för att lyckas med ett Kanban system inte påverkas av detaljernas storlek.
[9] När Kanban införs elimineras behovet av informationsutskick från 
produktionsplaneringen ut till cellerna. Om produktionen styrs av ett dragande flöde 
skulle det bara produceras det som kunden efterfrågar och därmed reduceras lager 
till viss del. För att skapa ett effektivt flöde är raka flödesvägar att föredra. 
Dessutom är det fördelaktigt om alla pressdetaljer pressas inom samma fabrik så att 
en och samma chef är ansvarig för samtliga detaljer som ingår i en slutprodukt. 
Detta gör att det kontrollerbarheten ökar och därmed leveranssäkerheten. I detta 
fallet vore det alltså fördelaktigt om samtliga pressdetaljer kunde ske i Röd fabrik, 
men det krävs en utförlig utredning för att försäkra att det är maskinellt möjligt. 
Genom att måleriet beställer plastkåporna som ska monteras på Beta-produkten och 
ansvarar för denna del skulle ett informationsled och arbetsbelastning minska 
ytterligare. För att minska ledtiden gentemot kund behöver förhandlingar av 
leverantörsledig hållas. Vad som är en rimlig ledtid att förhandla om behöver 
utredas.[7]  

• Materialhanteringen: För förse produktionen med material införs ett produktionståg 
med vagnar. Detta kör mellan WIP-lagret och cellerna. Detta skulle minska 
truckkörningen avsevärt och effektivisera den interna transporten genom att 
samköra flera vagnar. Dessa skulle köras på speciella gator som inte tillåter gångare. 
Väl i cellgruppen finns en vattenspindel som ansvarar för att fylla på ingående 
komponenter. Det ska alltid finnas material som ska räcka till en timmas produktion 
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inne i cellen. Gångvägar finns i cellområdet för operatörer och vattenspindeln att 
vandra på. Trucktransport kommer fortfarande att vara aktuellt för att frakta 
material mellan konsignationslager och pressar, samt mellan press och WIP-lager 
och mellan cellområdet och utlastningskajen. FIFU-principen tillämpas i samtliga 
lager för lättare kunna prioritera det arbete som ska utföras näst.[7] 

• Lager: I ett framtida läge vore det fördelaktigt om Blå hallen gjordes om till ett 
konsignationslager. Det innebär att leverantörerna äger produkterna och 
lagerplatserna fram till dess att de ska användas i produktion. På så vis försvinner 
inköpsledtiden och kapitalbindningen för råmaterialet, dessutom innebär det att 
företaget alltid har snabb tillgång till råvaran vilket gör flödet mindre 
störningskänsligt.[22] Tältet som idag används som huvudsakligt lager kommer inte 
längre att användas. Tanken är att företaget skall minska sina lager totalt sett och att 
varje fabrik ska ha ett WIP-lager (supermarket). Efter att råmaterialet pressats till 
färdiga delar körs det till WIP-lagret i respektive fabrik och vid behov körs det med 
produktionståget till Beta-cellen för sammansättning. Väl i cellområdet ska det 
endast finnas plats för en timmas produktion. I stället för att behålla 
utlastningslagret som det ser ut i dagsläget införs FIFU för att säkerställa att de 
kvantiteten mellan olika processteg håller en bra nivå och kan användas som hjälp 
för att prioritera rätt arbete i rätt ordning.[7], [10] 

• OEE och ställtider: Målet bör vara att OEE ökar och ställtider minskar för att öka 
produktiviteten och göra det mer lönsamt att köra fler och mindre batcher. Framför 
allt ställtiden för den press som pressar del A och B skulle behöva minska ställtiden 
då den ligger på 84 minuter i dagsläget. Det kan därmed vara svårt ekonomiskt sett 
att försvara mer frekventa batcher i dagsläget. För att möjliggöra detta kan SMED 
införas. Trots att det medför en extra kostnad att införa SMED är det en del av de 
ständiga förbättringarna och långsiktigheten som är en del av TPS-huset.[13], [19] 

• Batchstorleken: För att gå mot visionen att få ett kontinuerligt flöde och arbeta bort 
överproduktion är minskning av batchstorleken ett steg i rätt riktning. Om 
batchstorleken för samtliga pressdetaljer minskar med 50% kommer kundens 
veckobehov att kunna tillgodoses samtidigt som behovet av lagerplatser minskar. 
Den nya täcktiden totalt sett blir då fem dagar i stället för 29 dagar som är fallet i 
dagens läge. Genom att minska täcktiden minskar den totala ledtiden och alltså 
minskar denna form av slöseri [1] ,[17], [18]. Eftersom förändringen av 
batchstorleken innebär att lagret minskar och eventuella avvikelser kommer upp till 
ytan är det av största vikt att dessa minskningar sker i kontrollerade steg för att 
företaget ska kunna hantera avvikelserna på ett säkert sätt. Med detta menas att 
kunden inte ska drabbas och uppleva försämrad kvalitet eller leveransförseningar. 
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När företaget ser att förändringen genomförts på ett säkert sätt kan nya mål sättas 
för att ständigt jobba mot ett flöde som styrs av kundefterfrågan. [9], [13] 

• Emballaget: Eftersom målet är att varje cell endast ska ha plats för material som 
motsvarar en timmas produktion är det viktigt att emballaget anpassas efter detta. 
Ett framtida emballage för ingående material bör köpas in för att passa ihop med de 
vagnar som kopplas på produktionståget. Då del E är av betydligt större längd än de 
andra delarna kräver denna del att ett speciellt emballage köps in, även detta måste 
passa ihop med vagnarna på tåget. Dessa bör vara så små som möjligt för att 
förenkla hanteringen av dem och minska behovet av lagerutrymme.[9] 

• Bemanning: En utredning bör göras för att undersöka om operatör vid pressarna kan 
utföra fler uppgifter under en dags arbete då del av arbetsdagen kan bestå av väntan. 
Väntan som slöseri skulle på så vis kunna minimeras och produktiviteten förbättras 
[9], [11], [14]. Vid Beta-cellen hinner operatören inte med mer än de arbetsuppgifter 
som finns idag. 

• Cellyta: Den onödigt stora ytan som maskinoperatören rör sig på i Beta-cellen 
behöver ses över för att se om den kan minska med hjälp av en annan placering av 
emballage för färdiga produkter och svetsbord. Denna yta bedöms kunna minska 
med ungefär 10%. Genom att bespara yta i cellområdet kan av 
utrymmesdisponeringen effektiviseras [16]. 
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Figur 22 Värdeflödeskartläggning för ett framtida läge för produkt Alfa med 
förbättringsförslag 

5.2.4. Besparingsmöjligheter 
Det finns en mängd möjligheter och alternativ för hur produktionen kan styras som i 
sin tur påverkar den totala genomloppstiden och transportsträckorna. I detta arbete 
presenteras ett förslag för hur Alfas flöde kan se ut i ett framtida tillstånd och ett för 
hur Betas kan se ut. Dessa är baserade på vad som ansetts rimligt och ligger i linje 
med företagets mål och visioner om en Lean-baserad verksamhet. Värt att notera är att 
ett framtida tillstånd kan med fördel skapas i flera steg, alltså kan de kartläggningar 
som gjorts för framtida tillstånd vara delsteg mot ett idealt flöde. Både Lean-filosofin 
och Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att ständigt förbättra verksamheten 
utefter de förutsättningar som finns och vägen mot ett stabilare flöde bör ske i 
kontrollerade steg för att inte kunden ska bli lidande.[9], [24] 

I de framtida tillstånd som presenteras i 5.2.3.1 och 5.2.3.2 är det tydligt att ledtiden 
minskar för både Alfa och Beta. Ledtiden för Alfa minskar från 29,1 dagar till tio 
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dagar, alltså minskar den totalt sett 19,1 dagar. Ledtiden för Beta minskar från 31 
dagar till fem dagar, alltså minskar den totalt sett 26 dagar. Det finns en stor potential 
att ytterligare minska ledtiden för Beta genom förhandling med måleriet. En 
genomsnittlig minskning av ledtiden totalt sett för Röd fabrik baseras på ett 
medelvärde av Alfas och Betas minskningar. Denna blir totalt (19,1 + 26)/2 dagar, 
alltså 22,55 dagar. Avrundat blir det 22,6 dagar. Detta blir en procentuell minskning 
med 75% (22,55/30,05 = 0,75). Eftersom ledtiden är den enda faktorn som ändras 
betyder det att skillnaden i genomloppstid är samma som skillnaden i ledtid.  

Genom att att produktionslayouten förändras tar flödet en annan väg genom fabriken. 
Sträckan som Alfa färdas minskar från 948 m till 587 m, alltså totalt 361 m. 
Transportsträckan för Beta minskar från 4707 m till 2071 m, alltså totalt 2636 m. 
Genomsnittlig besparing i Röd Fabrik i form av transportsträcka med den nya 
produktionslayouten baseras på ett medelvärde av Alfas och Betas minskningar. 
Denna delas med den totala den genomsnittliga transportsträckan för Alfa och Beta 
innan flytt för att få reda på procentuell minskning. Denna blir totalt (361+2636)/2 m, 
alltså 1498,5 m. Avrundat blir det 1499 m. Detta blir en procentuell minskning med 
53% (1498,5/2827,5 = 0,53) 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel framförs det resultat som uppnåtts och en diskussion kring studiens 
implikationer och begränsningar förs. Dessutom presenteras studiens slutsatser och 
rekommendationer som ämnar belysa hur fallstudieföretaget kan arbeta vidare med 
resultatet. Avslutande ger författarna förslag på vidare forskning.  

6.1. Resultat 
Studiens syfte var att undersöka aspekter som påverkar utformningen av en 
produktionslayout för att sedan ta fram ett förslag för Cellområde Fyra i Shilohs 
produktionslokaler. Dessutom var syftet att utföra värdeflödesanalyser för att 
undersöka vilken påverkan layoutförändringen har på genomloppstid och 
transportsträcka.  Arbetet är uppbyggt kring två frågeställningar som speglar arbetets 
syfte. 

6.1.1. ”Vilka aspekter bör beaktas vid utformning av Cellområde Fyra på 
Shiloh Industries?” 

Efter genomförda workshops, intervjuer, observationer och litteraturstudie har åtta 
aspekter identifierats och tagits i beaktning vid utformningen av Cellområde Fyra på 
Shiloh. Dessa är: 

• Utrymmeseffektivisering 

• Kvalitet 

• Transportväg 

• Arbetsyta 

• Ergonomi 

• Informationsutbyte 

• Materialhantering 

• Överskådlighet 
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Då författarna funnit stöd i att samtliga aspekter är av betydande karaktär vid 
utformningen av en produktionslayout både i det teoretiska ramverket och i empirin 
anser de att resultatet är tillförlitligt. Aspekterna har tagits i beaktning för att utforma 
två layouter för Cellområde Fyra, varav scenario två (se figur 18) har utsetts vara bäst 
lämpad på grund av att kvalitetsaspekten vägde tyngre för detta förslag. 

6.1.2. ”Hur kan genomloppstiden och transportsträckan minska i Röd 
fabrik med en övergång till flödeslayout?”  

Den framtida produktionslayouten för Röd Fabrik har använts för att analysera hur 
genomloppstid  och transportsträcka kan ändras från nulägets mått. Genom att med 
hjälp av empirin identifiera de steg i produktionsflödena för Alfa och Beta som har 
potential för förbättring och genom det teoretiska ramverket ta fram åtgärdspunkter 
som låg i linje med företagets värderingar och mål kunde följande resultat beräknas: 

• Förändring av genomloppstiden i Röd fabrik med en övergång till flödeslayout: - 
22,6 dagar. Detta innebär en procentuell minskning med 75%. 

• Förändring av transportsträcka i Röd fabrik med en övergång till flödeslayout: - 
1499 m. Den procentuella minskningen är 53%. 

Då teorin påvisar att införandet av en flödeslayout ska medföra att slöseri i form av 
långa transportsträckor- och ledtider minimeras, samt att analysen av fallstudien 
bekräftar att det är möjligt anser författarna att resultaten är fullt rimliga.  

6.2. Implikationer 
Implikationen av detta arbete kan bli att företag med liknande produktionsstrategi som 
Shiloh kan använda sig av framtagna aspekter som riktlinjer vid utformning av en 
produktionslayout. Det är dock viktigt att anpassa och använda aspekterna i relation 
till varje företags specifika situation och strategi. Författarnas förhoppningar är att 
producerande företag på så vis kan effektivisera sin produktionsyta och skapa en mer 
lönsam verksamhet. De förbättringsåtgärder som diskuteras i 5.2 kan inspirera till 
idéer om vilka slöserier som finns inom en organisation för att påbörja arbetet med att 
eliminera dem. Författarna anser att förändringarna är procentuellt markanta och 
därför kan utformningen av de nya flödesvägarna ses som lyckade. Arbetsgången för 
utformningen, som är starkt förankrad i teorin, kan med fördel användas av andra 
företag som vill implementera Lean production i sin verksamhet.  
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6.3. Begränsningar 
De aspekter som identifierats och använts för att besluta om layoututformningen för 
Cellgrupp Fyra är baserade på insamlad data från workshops, intervjuer och samtal 
med olika personer i verksamheten. I vissa fall har meningar varit delade mellan olika 
avvägningar av aspekterna vilket lett till att författarna varit tvungna att väga ord mot 
ord. För att säkerställa att de argument som framkommit är rimliga och representativa 
för hela verksamheten har författarna försökt söka stöd för argumenten i flera delar av 
organisationen. Naturligtvis finns det många olika sätt att utforma layouten på som 
inte inkluderas i de förslag som författarna presenterar i detta arbete men målet var att 
ta fram ett förslag som inte motsätter företagets krav och regler och som är i enlighet 
med Lean production. I det avseendet menar författarna att förslaget är lyckat. 

Det är inte möjligt att utföra ett utredningsarbete som är helt och hållet objektivt 
eftersom utredaren kan ha svårt att vara opartisk om hen deltar i möten eller 
utförandet av uppgifter. Å andra sidan vet utredaren då att informationen är primär 
och obearbetad vilket innebär att den inte blivit utvald eller tolkad av någon annan. 
Eftersom empirin endast är framtagen från en fallstudie är det svårt att ge svar på om 
samma resultat skulle fås på alla liknande företag. Det är inte lämpligt att göra 
generella slutsatser baserat på enskilda fall [8]. 

Resultaten av layoutförändringen i form av genomloppstid och transportsträcka är 
endast baserat på två produktgrupper, Alfa och Beta. Detta kan ses som en svaghet då 
det totala flödet i Röd Fabrik kommer att innehålla fler nyckelprodukter. På grund av 
att arbetet varit tidsbegränsat har inte fler värdeflödesanalyser gjorts och därför 
baseras resultatet endast på dessa flöden. Med tanke på de stora procentuella  
skillnaderna i genomloppstid och transportsträcka som visades för både Alfa och Beta 
är det dock rimligt att dra slutsatsen att liknande resultat skulle fås även för andra 
produkter, förutsatt att samma förbättringsåtgärder tas som presenteras i 5.2.  

6.4. Slutsatser och rekommendationer 
Vid utformningen av en ny produktionslayout finns det många aspekter att ta hänsyn 
till. För att kunna göra relevanta avvägningar mellan dem krävs det att företagets 
unika behov identifieras och en tydlig problemformulering tas fram. Om företaget 
lyckas med sina avvägningar kan de uppnå en maximal effektivitet utefter de 
förutsättningar som finns. Faktorer så som genomloppstid och transportsträckor kan 
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kraftigt minska med en väl genomtänkt layout- och produktionsflöde. Det är dock 
viktigt är att aldrig anse sig färdig med förbättringsarbetet utan att vara fortsatt öppen 
för nya aspekter och infallsvinklar. På så vis kan ett företags verksamhet bli mer 
konkurrenskraftigt och befinna sig i framkant på marknaden. Alla förändringar måste 
implementeras i alla delar av verksamheten för att uppnå maximal effekt.  

Författarna rekommenderar Shiloh att ta framtagna aspekter i beaktning vid val av 
layout för Cellområde Fyra. De två layouter som presenteras i detta arbete bör ses 
som applicerbara förslag eller eventuellt som inspiration till fortsatt utveckling av 
Cellområde Fyra. Dessutom bör de förbättringsförslag som presenteras i 
värdeflödesanalyserna tas i beaktning vid utformningen av ett framtida flöde för Alfa 
och Beta. 

6.5. Vidare arbete/forskning 
För att utveckla de aspekter och förslag som framkommit i detta arbete bör fler 
fallstudier genomföras. På så vis kan generaliserbarheten öka och stärka validiteten av 
de framtagna resultaten. I en fortsatt studie bör fler produktgrupper analyseras med 
hjälp av en värdeflödesanalys för säkerställa att de genomsnittliga värden som tagits 
fram är representativa för hela produktionsflödet i Röd fabrik.  
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Bilagor

Bilaga 1 - Spagettidiagram för Beta 
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Bilagor

Bilaga 2 - Spagettidiagram för Alfa  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Bilagor

Bilaga 3 - Enkätundersökning 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Undersökningsenkät till examensarbete i maskinteknik

Scenario 1: Två Beta celler placeras mitt emot varandra. Bredvid 
placeras två Alfa mitt emot varandra.

Scenario 2: En Alfa-cell placeras mitt emot en Beta-cell. Bredvid står en 
likadan placering. De två Alfa-cellerna står alltså diagonalt mot varandra 
och Beta-cellerna stå diagonalt mot varandra.

• Beskriv vilket scenario du skulle föredra. Varför? Varför inte det andra 
alternativet? 

• Finns det något som skulle kunna underlätta arbetet vid Alfa- eller 
Beta-cellerna? Detta skulle kunna vara hjälpmedel, materialhantering, 
förändring av arbetssätt eller cell etc.

• Vilka aspekter tycker du är viktigast att ta hänsyn till vid den nya 
utformningen av dessa arbetsplatser? Motivera gärna!

Hej!
 
Vi skriver vårt examensarbete här på Shiloh som en del i vår utbildning på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Denna enkät syftar till att samla in synpunkter från operatörerna som 
jobbar vid Alfa- och Beta-cellerna för att kunna göra en analys av en framtida layout för dessa. 
Vi ber därför om er hjälp med att besvara frågorna nedan. Om ni kommer på idéer och tankar i 
efterhand får ni gärna maila oss dem. Enkäten kan besvaras anonymt.

Era åsikter är viktiga och vi är tacksamma för all hjälp!

Vänliga hälsningar,
Ellen Löfqvist och Sofia Andersson



Bilagor

Bilaga 4 - Symbolförteckning för värdeflödesanalys
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