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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på Preform AB i Laxå. Deras specialitet är legotillverkning 

av högkvalitativa produkter i tunnplåt, från råmaterial till färdig produkt. Företagets arbete 

med Lean produktion är i ett tidigt skede och uppgiften bestod i att göra en värdeflödesanalys, 

som är ett hjälpmedel för att organisera flödet i tillverkningen, på produktgruppen 

hydraultankar som tillverkas i en mängd olika varianter.  

 

Arbetet gick till stor del ut på att förstå och analysera nuläget, för att senare upptäcka och 

synliggöra förbättringsmöjligheter med ledtider i fokus. Det ska göra företaget mer förberett 

på att möta kunders behov och vara mera konkurrenskraftiga i en hårt pressad bransch.  

 

Resultatet av rapporten bekräftar om arbetet som pågår pekar i rätt riktning och visar var man 

bör lägga framtida förbättringar. Rapporten kan även fungera som en grund för att motivera 

samt som beslutsunderlag för ledningen i företaget. Genomförd analys av nuläget visade att 

den totala ledtiden var 27.5 dagar varav 21 dagar i samma mellanlager. Den värdehöjande 

tiden var endast 54 min. De flesta förbättringsmöjligheter som stöttes på under arbetets gång 

kan härledas till bristfällig planering i olika skeden. Med hjälp av synliggjord fakta i 

värdeflödeanalysen togs ett förslag över framtida flöde fram där olika operationer flyttas till 

en tanktillverkningscell som är frigjord från övriga produktionen. All tillverkning styrs av 

kundbehovet, för att på så vis tillverka efter vad kunderna efterfrågar och när det efterfrågas. 

Resultat blev en ledtid på 9 dagar, alltså en total reducering av 18,5 dagar i ledtid. Denna 

reducering leder till besparing av 216000 kr per år. 



 

 

Abstract 

The thesis was performed at Preform AB in Laxå. Their speciality is subcontract 

manufacturing of high quality products made from sheet metal, from raw materials to finished 

product. The work with implementation of Lean production at the company is at an early 

stage and our task was to perform a value stream mapping (VSM), which is a tool to organize 

the flow of a manufacturing operation. The product group that were analyzed was hydraulic 

tanks, which are manufactured in a great variety. The work was mostly performed at the 

company and was primary to understand and analyze the present at the company. Later on 

improvement posibilities will be discovered with lead time in focus. That will result in a more 

competetive companay at a market under great pressure. The result of the thesis will confirm 

whether or not the work in progress is in the right direction and where future improvements 

should be done. The thesis is also a basic to motivate and will work as decision support for 

the leaders at the company. After a complete analyzis was made for the present stage it was 

shown that the total lead time was 27,5 days where only 54 minutes were value adding time.  

Of those 27,5 days, 21 were spent in inventory. Most of the improvement posibilities can be 

attributed to poor planning at different stages. By visible made facts from the value stream 

mapping, a proposal of a future flow with the needed operations were presented as a 

manufacturing cell only for tanks that are released from the other production. The 

manufacturing tempo is set by the customer need, which will ensure that the products is 

manufactured after what customers want and when prompted. The result became a reduction 

of lead time to 9 days, a total reduction of 18,5 days in lead time. The reduction leads to 

savings of 216000 swedish crowns per year. 
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Inledning 

Företaget 

Preform AB är lokaliserat i Laxå och har tidigare tillhört ESAB men är idag ett av fyra 

företag i PARS-gruppen. Samtliga fyra är legotillverkare med fokus på förädling av 

plåtprodukter med olika specialområden. De erbjuder högkvalitativa svetsade, bearbetade och 

målade produkter i små och stora serier inom tunnplåt såväl som grovplåt i olika 

materialkvalitéer. Preform blev förvärvat till koncernen år 2000 och har tunnplåt med 

tillverkning av avancerade komponenter som specialitet. De har ca 30 anställda och har en 

omsättning på ca 40 Mkr. Företaget har medvetet inga egna produkter för att inte vara 

partiska. De erbjuder sina kunder tillverkning i en modern maskinpark och kan i fabriken 

utföra laserskärning, stansning, montering, CNC skärande bearbetning, svetsning, kantpress 

samt ytbehandling. Några av kunderna är Atlas Copco, Volvo, ESAB, Laxå Special Vehicles 

och Concentric. 

 

Bakgrund till examensarbetet 

Företaget har påbörjat arbetet med implementering av Lean produktion med dess metoder och 

verktyg. De befinner sig därmed i startfasen av arbetet och har på koncernnivå skapat ett eget 

Leanhus med värdegrundsprinciper och visioner. Examensarbetet består av att utföra en 

värdeflödesanalys på en lämplig produktgrupp med fokus på flödet genom fabriken. 

Hydraultankar valdes som produktgrupp i samarbete med handledare från universitet och 

företaget. Det är den mest komplexa produkten de tillverkar och en av de största, men 

framförallt den produktgrupp som är i störst behov av en värdeflödesanalys. På grund av att 

tankarna är en relativt ny produktgrupp som tillverkas i ca 30 olika varianter men 

grundkonceptet och arbetsmetod är densamma. Sättet att arbeta har förändrats då man tidigare 

tillverkade enklare produkter och det finns därför stort utrymme för förbättringsmöjligheter. 

Tankarna passerar fabrikens samtliga avdelningar och kundbehovet är ca 4000 tankar per år. 
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Figur 1 – Hydraultank 

Ovan visas en variant av hydraultank som företaget tillverkar. Förutom detaljerna som visas på 

bilden ingår även ett lock som täcker över slangar och liknande i en färdigställd produkt. 

Hydraultanken består av sex olika artiklar som svetsas samman för att sedan målas, oftast i svart 

färg som bilden visar. Hydraultankarna finns i cirka 30 olika varianter där grundkonceptet är 

detsamma. 

 

Nyckelpersoner på företaget har gått eller ska genomgå utbildning inom Lean. De är 

certifierade enligt standardiserat kvalitetsledningssystem ISO9001 samt ISO14001 och har 

påbörjat arbete med 5S på samtliga avdelningar men kommit olika långt. De har även arbetat 

med olika Leanverktyg som exempelvis spagettidiagram för att göra vissa layoutförändringar. 

 

Syfte 

Enligt bakgrunden till examensarbetet är syftet att synliggöra flaskhalsar och ge 

beslutsunderlag baserat på fakta för att skapa bättre förutsättningar för effektivare flöde med 

kortare ledtider och ökad lönsamhet. Genom att man får betalt snabbare och minskar bundet 

kapital. Förbättringsförslag samt modell över framtida flöden i olika skeden kommer att tas 

fram. 
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Mål 

Målet med examensarbetet har delats in i flera delar: 

Teoretisk studie 

Studier av värdeflödesanalys och Lean produktion i hur man på bästa sätt genomför och 

tillämpar ett bättre flöde. 

Nytta för företaget 

Examensarbetet ger en syn utifrån nuläget och på förbättringsmöjligheter av externa ögon, det 

ger ett bra stöd i det fortsatta förbättringsarbetet att eliminera slöserier.  

Analytisk Studie 

Att analysera och förstå nuläget samt synliggöra flaskhalsar för att kunna föreslå lämpliga 

förbättringsmöjligheter. Förstå de olika stegen produkten tar genom fabriken för att få ett 

bättre underlag för resultatet med stöd av teorier för Lean produktion. 

Personlig utveckling 

Examensarbetet ger kunskap och insikter om teorier bakom Lean och kvalitetsarbete. Att 

tillämpa och genomföra teorierna för en djupare förståelse i ämnet och dess problematik 

förankrat i verkligheten. Då arbetet sker på ett mindre företag fås en överblick över hela 

verksamheten och hur den hänger ihop. Hur olika personer på företaget arbetar och förhåller 

sig till varandra samt vad de har för arbetsuppgifter. Även att förstå vad olika 

förädlingsprocesser innebär och hur de fungerar. 

Avgränsningar 

Uppdraget fokuseras på flödet av information och material inom husets väggar det vill säga 

från råmaterial till färdig produkt som är klar för leverans, samt till produktgruppen 

hydraultankar. Från plåtark till produkt som är klar för leverans till kund. Exkluderat 

informationsflödet innan färdig order. 

Antaganden 

Vid beräkning av lagertid försummas halvdagar och enstaka timmar och hänsyn tas bara till 

senaste förbrukade batch samt FIFU (First in first out).  

Lagertid för råvarumaterial i form av plåtark försummas. 
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En månad har 20 arbetsdagar och ett år har 200. Effektiv arbetstid är 6.5 timmar per arbetare 

och skift. 

Hastighet på banan i måleriet är 1.2 m/min och används tillsammans med banans längd för att 

ge ett mätvärde på cykeltid. 
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Metoder/verktyg 

Toyota Production Systems (TPS) 

TPS är en produktionsfilosofi utvecklad av bilföretaget Toyota och ligger till grund för det 

man idag kallar Lean production, som är ett försök att översätta Toyotas produktionssystem 

till amerikanska förhållanden[1]. Filosofin bygger i grund och botten på att man skall undvika 

och förebygga alla typer av slöserier. I huvudsak finns åtta olika typer av icke-värde 

adderande slöserier som man kontinuerligt vill försöka eliminera[2]: 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Överarbete 

5. För stora lager 

6. Onödig förflyttning 

7. Felaktiga produkter 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Toyotas bakomliggande ledningsfilosofi är att ett bra tänkande innebär bra produkter[2]. 

 

Värdeflödesanalys (VSM) 

En värdeflödesanalys används för att visualisera flödet för en process eller tjänst. Alla 

moment i förädlingskedjan från råmaterial till produkt färdig att levereras till kund studeras. 

Även informationsflödet från kunder, leverantörer samt inom fabriken kartläggs i analysen[3]. 

Syftet med värdeflödesanalysen är att analysera helheten i ett flöde genom t.ex. en 

tillverkande fabrik. Det finns flera fördelar med att kartlägga värdeflödet genom en 

värdeflödesanalys, bland annat [3]: 

 Den hjälper till att identifiera orsaker till varför slöseri förekommer och inte bara 

slöserier som behandlar resurser. 

 Den hjälper till att fatta beslut grundade på fakta och inte bara känsla. 

 Den gör det enklare att applicera principer och tekniker för Lean produktion och man 

minskar risken för att principer och tekniker används på fel sätt. 

 Den lägger grunden för planering av förbättringar för att sträva mot ett optimalt flöde. 
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Oftast väljs en produktfamilj att studera. Det innebär att produkterna man inkluderar i 

värdeflödesanalysen går genom liknande förädlingssteg i processen. Exempelvis i en fabrik 

som bearbetar råmaterial till färdig produkt genom processerna stansning, kantpressning, 

svetsning och målning. Då kan man tänka sig att en produktfamilj går genom samtliga steg i 

processkedjan medan en annan bara går genom stans och kantpress. Det är alltså inte kritiskt 

att bara studera en och samma produkt genom hela kedjan. 

 

Vid en värdeflödesanalys är man intresserade av olika tidmått beroende på vad som är 

intressant av att veta. Dessa kan vara cykeltid, ställtid samt lagertid för att nämna några. Det 

är ofta också intressant att veta parametrarna som styr informationsflödet. Vilka värden som 

väljs att undersöka beror som ovan nämnt av vad man är intresserad av att veta. I slutändan är 

man ofta intresserad av att räkna ut hur stor del av den totala ledtiden som är värdehöjande tid 

för företaget, alltså hur stor del av totala ledtiden som kunden är villig att betala för. 

 

I slutändan kan värdeflödesanalysen av det nuvarande flödet användas som underlag för att 

visualisera vart i produktionen det finns störst behov av förbättringar eller förändringar. Efter 

att dessa förändringar implementerats kommer ett nytt nuvarande flöde att råda och metoden 

för värdeflödesanalys kan upprepas med sikte mot ett optimalt flöde och på så vis 

åstadkomma en Lean produktion[3]. 

 

Metodkritik 

Överlag så ger metoderna utrymme för uppskattning och antaganden som gör att om flera 

olika analyser görs så kan uppmätta resultat variera. Det är således relativt lätt att medvetet 

eller omedvetet manipulera mätdata så att resultatet blir som man önskar. Analyser av detta 

slag bör därför läsas kritiskt. Det bör även poängteras att tiderna i processerna skulle kunna 

bli olika beroende på hur man utför beräkningarna.  

 

Det visade sig vara problematiskt att ta fram underlag för att följa hela produktgruppen på 

grund av stor variation av produktfamiljen och många underartiklar. Historiken i 

affärssystemet sträcker sig bara 2 kvartal bak i tiden och gör det svårt att veta om det är en 

upp eller nedgående trend i antal tillverkade, och om det är rättvist att undersöka den utvalda 

tanken när den finns ca 30 olika varianter.  
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Det finns en risk för fel då olika operatörer jobbar på olika sätt som kan skilja i tid, det blir då 

olika utslag beroende på vilken operatör som studeras. När tidsstudie sker i samarbete med 

operatör som fyller i tider själv finns risk för missuppfattningar eller att fel tid medvetet 

uppges. När vi tagit tider har det generellt flutit på bra men så behöver det inte alls vara i alla 

fall. Vid beräkning av lagertider bygger det på uppgett kundbehov enligt planeringssytemet 

Monitor som kan vara svårt att ta fram säkra siffror på grund av den bristfälliga historiken och 

därför valdes det att använda en uppskattad prognos. Det är inte alltid det funnits bra 

information om material och informationsflöde tillgängligt, vi har då fått lita på vad personal 

säger. Information från affärssystemet kan vara fel inlagt från början eller att operatörer inte 

stämplat av jobbet när annat dykt upp emellan. 

 

Att göra en värdeflödesanalys enligt exempel i boken "Lära sig se" lämpar sig främst till 

mindre komplexa produkter som inte har så många unika varianter och underartiklar. I 

verkligheten när man ska införa Lean är det stor risk att det dyker upp problem som inte 

passar in i böckernas lösningsmallar. Därför bör metoder noga övervägas och utvärderas för 

att anpassas till det gällande företaget så att man implementerar dem på rätt nivå. För att få en 

positiv förändring och legitimitet för vidare förbättringar. 
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Genomförande 

Få bra kontakt med medarbetare på företaget 

En vanligt förekommande mening när man talar om Lean produktion är att en stor del av 

nyckeln till att lyckas beror på engagemanget hos ledarna i företaget. Ledarens uppgift är att 

motivera och visa för medarbetarna att de kan förändra och påverka sin situation[4]. Detta 

skulle kunna översättas till att en stor del av nyckeln till framgång med Lean produktion 

ligger i att medarbetare på fabriken inkluderas i arbetet och förstår varför det genomförs. Med 

andra ord, ledarna i företaget måste vara engagerade och delaktiga för att personalen ska se att 

det faktiskt finns möjlighet att förändra och förbättra nuvarande situation. 

 

Med anledning av vetskapen ovan spenderades därför den första veckan av genomförandet på 

plats i fabriken med att prata och lära känna medarbetarna. Vi presenterade oss själva, vad 

uppdraget i fabriken gick ut på, vad det innebar för medarbetarna samt varför projektet 

genomfördes. Det resulterade i en mycket bra relation till medarbetarna i fabriken och 

skapade ett klimat för givande diskussioner åt båda håll, alltså att vi kunde ställa frågor till 

operatörer och vice versa. Målet var att skapa en atmosfär där vi och alla medarbetare befann 

oss på samma nivå och alla förstod att man kan hjälpa varandra. 

 

Samtidigt följdes tillverkningsprocessen för att i grova drag förstå flödet för produktfamiljen 

som senare skulle studeras i värdeflödesanalysen. Planer på hur tider och andra värden skulle 

kunna mätas diskuterades med berörda operatörer och även med tjänstemän på kontoret. 

 

Kartläggning av nuläget 

Nästkommande del i arbetet bestod i att studera nuläget på fabriken, alltså att följa flödet av 

råmaterial samt information genom förädlingsprocesserna till färdig produkt till kund. Det tog 

några rundor längs flödet för att få med alla viktiga planeringspunkter till sammanställningen 

i processkartläggningen som visas och förklaras nedan. Processkartläggningen användes för 

att genomföra tidsstudier av produktionen som senare sammanställdes i värdeflödesanalysen. 

Många viktiga detaljer för att i slutändan få värdeflödesanalysen så komplett som möjligt 
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erhölls via diskussion med operatörerna som var väldigt engagerade och hjälpsamma, tack 

vare presentationen och möjligheten att lära känna varandra i starten av arbetet.  

 

 

Figur 2 – Processkartläggning 

Processkartläggningen var starten på arbetet med att kartlägga nuläget för materialflödet i 

fabriken. Processkartan avläses från vänster där råmaterialet kommer in i produktionskedjan till 

höger där en produkt är färdig att levereras till kund. Det var nödvändigt att rita ut varje enskild 

process flera gånger för att på ett lätt sätt visualisera flödet för materialet. Varje gulmarkerad 

ruta representerar en process i produktionskedjan och de röda trianglarna representerar ett 

mellanlager som finns mellan processerna. Noterbart är att locket hade ett eget flöde genom 

fabriken och sammanlänkas med övriga tanken i slutmonteringen i samband med rengöringen 

av produkterna. Framöver bestämdes det att flödet för locket inte skulle studeras i slutgiltiga 

värdeflödesanalysen. Anledningen till detta var att flödet för locket var tillräckligt 

tillfredsställande och att lagertiden på 16 dagar längst till höger berodde av väntan på att tanken 

skulle bli klar för slutmontering. 

 

Informationsflödet kunde benas ut med hjälp av diskussion med personal på kontor och golv. 

Allting styrs med hjälp av affärssystemet Monitor där tillverkningsorder skickas ut till 

respektive avdelning. Order från kund och inköp från leverantör ges via prognos och daglig 
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order. För att visualisera den fullständiga värdeflödesanalysen med både material- och 

informationsflöde valdes det först att slå samman samtliga processer av samma slag i en 

gemensam processruta. Värdeflödesanalysen för nuläget i fabriken visas i figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3 - Värdeflödesanalys av nuläget 

I figuren ovan sammanställdes värdena från tidstudien och materialflödet som tidigare visades i 

processkartan samt informationsflödet i fabriken. Här slogs samtliga tider från samma 

bearbetningsoperation samman för att lättare visualisera materialflödet genom fabriken. För att 

göra detta adderades samtliga tider för de olika detaljerna i varje operation och en total 

bearbetningstid för alla artiklar som utgör en komplett tank visas. Värt att notera är att tider för 

locket inte ingår, som beskrevs ovan. Lagertiderna mellan operationer är medelvärden för 

samtliga lager som förekommer vid samma stadium i processkartan. Detta kan i sin tur innebära 

att tiderna skiljer sig en del från verkligheten, dock får tiderna samma förhållande till varandra i 

och med att samma metod används på samtliga lagertider. Alltså fyller värdena på tiderna sin 

funktion, att visa var eventuella flaskhalsar uppstår. I tidslinjen längst ner i figur 3 kan 

cykeltider och lagertider ses och i den gröna rutan längst ner till höger kan totala ledtiden i 

produktionen samt värdehöjande tiden utläsas. 
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Vanligtvis när nuläget studeras börjar man från färdig produkt och vandrar motströms i 

produktionsprocessen för att säkerhetsställa att kvaliteten på produkten motsvarar kundernas 

krav. Detta för att undvika att förändringar av produktionen sker innan man vet vad kunderna 

faktiskt efterfrågar[3,4]. I detta fall valdes dock att analysera flödet från råmaterial medströms 

i produktionen till färdig produkt. I huvudsak eftersom att företaget i detta fall är 

legotillverkare. Vilket innebär att all produktutveckling gjorts av företaget som beställer 

tillverkningen av produkten, alltså finns inte så stora möjligheter att förändra produkten 

exempelvis konstruktionsmässigt så att den uppfyller kundernas krav bättre. Det enda som 

skulle kunna förbättras är kvalitetsbrister som beställande kunder upplever. Detta är dock 

inget problem, därför tas beslutet att vandra medströms i produktionskedjan. 

 

I ett tidigt stadium av kartläggningen användes en typ av brainstorm med post-it lappar som 

klistrades på en vägg för att på ett smidigt sätt kunna få en överblick av processerna i 

produktionskedjan. Varje lapp representerade en operation eller ett mellanlager. En fördel 

med denna metod var att det gick snabbt att göra ändringar varefter processkedjan kartlades. 

Post-it lappen flyttades eller byttes ut om feltolkningar uppstått i ett tidigare skede av 

kartläggningen. 

Tidsstudier 

För att kunna slutföra värdeflödesanalysen var det nödvändigt att ta reda på vilka tider det tar 

att genomföra processerna som materialet skall gå igenom innan det resulterar i en färdig 

produkt. Processkartan, figur 2, användes som underlag för insamling och sammanställning av 

tider. Senare infördes dessa tider i värdeflödesanalysen av nuläget, figur 3, för att visa var det 

finns störst behov av att börja göra förbättringar. Det finns alltid, oavsett hur bra produktionen 

fungerar, förbättringar att göra då en grundtanke inom Lean produktion är att ingen process 

någonsin kan bli helt perfekt, det finns alltid något bättre att sträva mot. De ständiga 

förbättringarna får aldrig upphöra[4]. 

 

När man bestämmer vilka tidsparametrar som ska samlas in är det viktigt att veta vilka 

parametrar man är intresserad av i värdeflödesanalysen[3]. Det finns en mängd olika 

parametrar att inkludera i värdeflödesanalysen beroende på vilka faktorer man vill se i 

analysen samt hur företagets verksamhet ser ut. I detta fall valdes följande parametrar: 
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 Cykeltid (c/t), som är tiden det tar från att en produkt kommer ut ur processen till dess 

att nästa artikel kommer ut ur processen [3]. 

 

 Ställtid (s/t), som är tiden det tar att byta tillverkningen från en produkt till en annan 

annorlunda produkt [3]. Det kan exempelvis handla om att byta verktyg, fixturer eller 

mata in nya program i CNC-styrda maskiner. 

 

 Lagertid, som är den tid som en eller flera produkter ligger i mellanlager och väntar på 

att genomgå nästa operation i produktionskedjan. Det kan exempelvis vara så att vissa 

detaljer saknas och måste tillverkas innan nästa steg i produktionskedjan kan ta vid. 

 

Dessa tre tidparametrar ger en fullgod översikt med rätt information om produktionskedjan 

för att uppnå målen med arbetet. De ansågs också vara lagom omfattande och på rätt nivå för 

arbetet. Samtliga resultat av tidstudierna kan ses i figur 2 och figur 3. 

Cykeltider och ställtider 

För att genomföra tidstudierna av cykeltider behövdes olika metoder beroende på vilken 

operation som studerades. I stansoperationen fanns ett beredningsprogram tillgängligt medan 

kantpressoperationen klockades med hjälp av tidtagarur. För måleriet beräknades tiden med 

hjälp av en teoretisk modell. 

 

Enligt ovan nämnt kunde cykeltiden för stansen beräknas med hjälp av beredningsprogram 

som samarbetar med maskinen. Enligt operatör stämmer denna cykeltid till 99 %. Detta kunde 

kontrolleras och verifieras med hjälp av tidtagarur i ett senare skede. Det var viktigt att hela 

tiden verifiera eventuella osäkerheter i tidstudierna för att få ett resultat som stämmer så bra 

överens med nuläget som möjligt[6]. 

 

För att få reda på en cykeltid simulerades ett jobb med exempelvis 50 detaljer som stansas ur 

en plåt. För dessa 50 detaljer fås en total tid för hur lång tid arbetet beräknas ta. Denna tid 

kunde sedan divideras med totala antalet detaljer, alltså 50 stycken, för att få en cykeltid på 

varje enskild detalj. En viktig detalj som också ingick i beräkningen var att en tid på 15 

sekunder bör adderas på den totala bearbetningstiden, då detta motsvarar tiden det tar för 

roboten att lämna skroten av en plåt och plocka dit en ny plåt att stansa från. Nyttig 

information för värdeflödesanalysen som erhölls av engagerad operatör. 
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Ställtiden för stansoperationen skiljde sig en aning beroende på vilka detaljer maskinen skulle 

ställas för. Efter lite diskussion med handledare och operatör bestämdes det att ställtiden 

skulle beräknas för då stansmaskinen ställs för att tillverka detaljer till den studerade 

produktgruppen, där ställtiden var samma inom en marginal på plus eller minus 10 sekunder. 

 

Kantpressoperationen är en manuell operation där cykeltiden räknades ut med hjälp av 

tidtagarur. Tiden togs på tio cykler, dessa tider varierade relativt lite inbördes men för att få 

ett bra riktvärde beräknades ett medelvärde. Denna metod upprepades på alla detaljer som 

tillhör den studerade produktgruppen och där kantpressoperationen ingår, se figur 2. 

 

Ställtiden för kantpressen beräknades på samma sätt som cykeltiden. Detta arbete överläts åt 

operatör som hjälpte till med tidstudierna. Inom Lean är det bättre att låta operatörerna mäta 

tiden, istället för ingenjörerna för att på så vis ge en känsla av ägande[4]. Detta tolkades som 

att en större delaktig i tidstudierna skapar en känsla av att man är expert inom sitt område, 

vilket leder till att man blir engagerad och växer med förtroendet. Föregående slutsats drogs 

under arbetets gång allt eftersom operatörer i de olika processerna fått mycket förtroende och 

delaktighet i arbetet, vilket bekräftar att påståendet ovan är rimligt. Operatören i ovanstående 

fall var till mycket stor hjälp under arbetet samtidigt som han visade större och större 

engagemang varefter arbetet fortskred. 

 

I svetsoperationen, som är manuell, varierar metoden för hopsättning av detaljerna beroende 

på vilken svetsare som utför arbetet. Vissa svetsare gör först alla punktsvetsar klara för ett 

parti produkter för att sedan göra alla strängsvetsar klara på samma sätt i efterföljande 

moment. Andra svetsar ihop en hel produkt med både punktsvets och strängsvets innan de 

fortsätter med nästa. De svetsare som gjorde klart en hel produkt direkt gjorde detta på grund 

av ergonomiska skäl för att slippa för många tunga lyft. 

 

Vid mätningen av cykeltiden klockades först en punktsvetsoperation under fem cykler och 

sedan mättes en strängsvetsoperation under lika många cykler. Anledningen till att det mättes 

endast fem cykler istället för tio var att svetsoperationerna var mera tidskrävande än övriga 

operationer som mättes med tidtagarur. Efter fem tankar var det även lämpligt svetsaren att ta 

en paus för att behålla fokus genom arbetet. Därefter togs ett medelvärde på tiderna för var 
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och en av punkt- och strängsvetsoperationerna, sedan adderades dessa medelvärden för att få 

en total värdehöjande tid för produkterna. 

 

Ställtiden i svetsen består mest i att plocka fram material som ingår. Utöver detaljer från egen 

tillverkning ingår även en del inköpta färdiga detaljer som plockas från lager. 

 

Efter svetsoperationen utförs ett täthetsprov av monteringsavdelningen för att säkerhetsställa 

att svetsarna uppfyller kraven. Detta görs genom att såpvatten sprutas på svetsarna samtidigt 

som behållaren, som senare skall innehålla hydraulolja, utsätts för ett inre tryck. Svetsarna är 

täta och därmed godkända om inga bubblor förekommer. Skulle det visa sig att någon svets är 

bristfällig och läcker skickas dessa tillbaka till svetsavdelningen för att svetsas igen. 

Cykeltiden för denna process mättes med hjälp av tidtagarur på samma sätt som i 

kantpressoperationen. Även här skiljde sig tiderna marginellt och medelvärdet beräknades på 

samma sätt som i kantpressen. 

 

Ställtiden i täthetsprovningen bestod i att transportera tankarna till provplatsen. Denna är 

endast till för detta ändamål och alltid tillgänglig. Därför sattes ställtiden för operationen till 

noll i värdeflödesanalysen. Tiden för transporterna inkluderades istället i ställtiden för 

svetsoperationen. 

 

Efter godkänd täthetsprovning följer målerioperationen. Måleriet består av en bana med 

upphängningsanordningar, kallade galgar, som produkterna som ska målas hänger i. Längs 

banan transporteras produkterna genom en tvätt, tork, lackeringsbox samt härdugn för färgen 

innan de plockas av och läggs tillbaka i pall.  
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Figur 4 - Upphängning av tankar i måleribanan 

I figuren ovan visas det hur produkterna är upphängda under målerioperationen. På bilden är 

tankarna på väg ut från torken efter att ha tvättats. Nästkommande moment är pulverlackering, 

som är typen av lack som används på företaget. Tankarna hänger på detta sätt genom hela 

operationen och färdas längs banan som går genom samtliga moment. 

 

Ett tidigt problem med att beräkna cykeltiden var att bestämma vilka av dessa stationer som 

produkten går igenom längs banan som skall räknas som värdeskapande tid för kunden. Det 

krävdes en del diskussion och överläggande med handledare och operatörer för att komma 

fram till ett bra sätt att beräkna tiden på. Det bestämdes att cykeltiden valdes till samma tid 

som det tar för produkterna att gå igenom hela målerioperationen, medan den värdeskapande 

tiden endast är då produkten faktiskt målas i lackeringsbox. I och med att hastigheten på 

bandet är standardiserad för produkten och storleken på lackboxen samt produkten var kända 

kunde värdeskapande tiden samt cykeltiden beräknas med hjälp av sambandet: Sträckan = 

Hastighet x Tid. Anledningen till att denna metod användes var att linan som produkterna 

hängde på ofta stod stilla, alltså hade det varit svårt att klocka tiden med tidtagarur. Tankarna 

går alltid genom ytterligare en manuell bättringsbox då det är svårt att få färg att täcka i 

invändiga hörn, därav togs dubbla tiden som cykeltid. 
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Ställtid för målerioperationen bestod av att maskera, hänga upp och ta av produkten på linan 

samt eventuellt färgbyte. Om ett byte var nödvändigt behövdes lackeringsboxarna göras rent 

samt att en väntetid på ugnen krävdes för att inte föregående färg skulle gå över på 

produkterna med ny färg. 

 

Sista momentet i produktionskedjan var att de färdigmålade produkterna skickades tillbaka till 

monteringsavdelningen där de rengjordes utvändigt på eventuella färgrester. De rengjordes 

även invändigt för att sedan förslutas med gummipluggar för att förhindra smutsinträngning i 

hydrauloljebehållaren. Sedan packades de för leverans till kund. 

 

Cykeltiden för rengöringen mättes med tidtagarur enligt samma metod som tidigare.  

 

Ställtiden för denna operation bestod i att plocka fram rätt förseglingspluggar för hålen samt 

förbereda rätt ytteremballage och stötdämpande fyllning. 

 

Efter ovan nämnda operationer hämtas de färdigpackade produkterna av leveransavdelningen 

innan de ställs på lastbil och skickas till kund. Ingen cykeltid eller ställtid som är av intresse 

för analysen fanns i detta moment. 

Lagertid 

Med värden på cykeltid och ställtid införda i analysen över det nuvarande värdeflödet återstod 

att beräkna lagertider för artiklar mellan de olika bearbetningsoperationerna. Tidiga frågor 

och problem med detta var att produktgruppen finns i stor variation och bara en av dessa 

valdes att studera i värdeflödesanalysen för att undvika att göra den allt för komplex. Enligt 

litteratur beräknas lagertiden genom att antal artiklar som finns i lagret divideras med det 

dagliga kundbehovet, för att på så vis få reda på hur många dagars kundbehov lagrets 

kvantitet uppfyller[4]. Det var känt att kundbehovet på hela produktfamiljen tankar uppgick 

till ungefär 4000 enheter per år. Men av dessa 4000 tankar togs beslut att det var alldeles för 

omfattande arbete att ta reda på hur många som motsvarar produktgruppen som studerades. 

Främst på grund av svåråtkomlig information i affärssystemet. Om då metoden från 

litteraturen ovan skulle användas skulle det resultera i en risk för ett missvisande värde på 

lagertiden. Tiden som produkterna ligger i lager skulle då bli kortare än den egentliga tiden.   

 



 17 

För att undvika ett missvisande värde på lagertiden gjordes detta på ett annat sätt, som 

förankrades både med handledare på företaget och på universitetet. Metoden som användes 

bygger istället på att senast förbrukade batch av varje artikel som ingick i studien analyseras. 

Data för detta fanns tillgängligt i materialplaneringssystemet som fanns hos företaget. 

Lagerloggen i systemet bygger på att efter varje slutförd bearbetningsoperation förs batchen 

in i loggen av operatör, för att sedan plockas ut av operatören för nästa operation när denna 

påbörjas. Det kan verka som en ganska osäker metod för att ta reda på tider, då mycket av 

detta system bygger på att operatörerna stämplar av och på arbetet rätt, med andra ord ingår 

den mänskliga faktorn. Till en början förklarade personalen att systemet sköttes slarvigt, men 

detta har arbetats bort med hjälp av rutiner som gör att lagerlogg och annat i systemet 

fungerar tillräckligt bra för att ge ett tillförlitligt värde i analysen. 

 

Som ovan nämnts beräknades lagertiden genom att studera senast införda batch i lagerloggen 

tills att hela den batchen förbrukats. Från det datum batchen fördes in tills att olika stora satser 

av batchen plockades ut räknades antal arbetsdagar, som motsvarar 20 dagar varje månad. Det 

vill säga, varje gång en sats plockades från batchen hade det gått ett antal dagar från det att 

batchen fördes in i loggen. När sedan hela batchen var slut kunde samtliga dessa dagar 

adderas för att sedan divideras med storleken på hela batchen och på så vis ge ett medelvärde 

på hur länge var och en av detaljerna, i snitt, ligger i lager mellan operationerna. 

 

Denna metod för beräkning av lagertid användes på samtliga punkter där mellanlager 

förekommer i produktionskedjan. Men även om denna metod är enklare att anpassa till den 

enskilda tanken som valts ut så är den inte mer riktig än bokens exempel. Man bör därför 

betrakta resultatet med en viss skepsis då det finns flera sätt att räkna samma tid men som ger 

något olika värden. Vid en framtida förändring eller investering är det lämpligt att utvärdera 

tiderna igen då det finns utrymme för en viss felmarginal eftersom vissa beslut bygger på 

antaganden som kan variera. Samtliga tider tillsammans med nutida värdeflödesanalys 

framgår i figur 3. 

 

Flaskhalsar i produktionen 

Med samtliga värden på cykeltider, ställtider och lagertider införda i kartläggningen av 

nuvarande värdeflödet på fabriken, se figur 3, var det möjligt att få en bra översikt av hur 

produktionen ser ut. Ett värde på ledtid, alltså hur lång tid det tar för en produkt att komma 
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igenom fabriken, kunde räknas fram samt ett värde på hur stor del av denna ledtid som var 

värdeskapande tid för företaget, alltså hur stor del av totala tiden som kunderna är villiga att 

betala för. Rent krasst är det bara värdeskapande tiden man vill ha, all övrig tid räknas som 

slöseri [3]. Antingen slöseri som går att eliminera med hjälp av förbättringsåtgärder, eller 

slöseri som måste finnas för att processen skall fungera. Den sistnämnda faktorn går inte att 

eliminera helt, men den kan reduceras med hjälp av till exempel ställtidsreducering (SMED) 

eller andra verktyg för reducering av tider[4]. Det förekommer alltså antingen icke 

värdeskapande tid som går att eliminera eller icke värdeskapande men nödvändig tid som kan 

reduceras. 

 

Taichii Ohno (1912-1990), som utvecklade ”Toyota Production System” sammanfattar 

ovanstående på detta sätt [Liker, 2004]: 

 

”All we are doing is looking at the time from the moment the customer gives us an order to the point 

when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes.” 

(Ohno,1988) 
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Nedan visas figur 5 där flaskhalsarna i produktionen förtydligas med röda ringar. 

 

 

Figur 5 - Flaskhalsar i produktionen 

Som kan ses i figuren ovan uppkommer den mest akuta flaskhalsen i mellanlagret innan 

svetsoperationen tar vid. Av den totala ledtiden på 27,5 dagar spenderas 21 av dessa i 

mellanlagret. Denna flaskhals är således den största enskilda orsaken till den långa ledtiden och 

bör vara den första att åtgärdas. Även måleriet är i behov av förbättringar då den värdehöjande 

tiden endast är 40 sekunder medan cykeltiden för processen är hela 0,5 dagar. 

 

En intressant lärdom var att det under arbetets gång diskuterades en hel del om vilka 

operationer som var flaskhalsar i produktionen. Nästan alla som deltog i diskussionen 

inklusive oss själva var överens om att svetsoperationen eller målerioperationen var 

flaskhalsar i produktionen. Nästan alla var även överens om att stansoperationen var solid och 

i stort sett helt saknade behov av förbättringar i detta läge. 

 

Nutida värdeflödesanalysen visade att den största lagertiden fanns innan svetsoperationen och 

om man skulle definiera största flaskhalsen skulle denna operation kunna bli valet. Men tack 

vare värdeflödesanalysen gick det lätt att se helheten och diskutera med insatta personer inom 
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företaget att lagertiden vid svetsen berodde på att detaljer tillverkades vid fel tillfälle redan i 

stansoperationen. Alltså fanns ett stort behov av förbättringar och förändringar vid denna 

operation trots allt. 

 

Med insikt om var flaskhalsar eller andra orsaker till långa ledtider i produktionen fanns 

kunde arbetet övergå till att skapa ett förslag på framtida flöde för företaget. Som hjälp 

användes litteratur som innehöll tips och viktiga detaljer att tänka på när förslaget togs 

fram[3,4,5].  

 

Förslag på framtida värdeflöde 

Målet med att ta fram ett framtida tillstånd är att de olika processerna ska vara direkt länkade 

till varandra i ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt. Där rätt sak tillverkas i rätt tid för 

att undvika slöserier. Det framtida tillståndet tas fram med avseende på vad som kan 

åstadkommas med det som redan finns på företaget idag [3]. Förslaget bygger på att 

tillverkningen av tankarna tilldelas en egen tillverkningsline. Takten i linen bygger på ett 

kundbehov av 4000 tankar av varierande modell per år och används för att räkna ut hur många 

operatörer som behövs för att sköta tankcellen som blir en central punkt. 

 

Vissa maskiner är stora investeringar och de ses som givna i ett första skede. Det gäller stans, 

kantpress samt måleri. För att få optimalt flöde är en del stora investeringar nödvändiga men 

inte realistiska. Sedan tidigare finns ett examensarbete med avseende på en investering av ett 

nytt måleri för att öka effektiviteten. Dock satte den globala finanskrisen 2008 stopp för 

denna investering. En insats som går att genomföra med företagets nuvarande resurser skulle 

snabbt ge stora resultat både med avseende på produktion och på ekonomi. Detta leder till att 

medarbetare ser att förändringarna ger resultat och gör dem mera engagerade och motiverade 

att vara med i förbättringsarbetet, vilket är mycket viktigt för goda resultat. 

 

Vid framtagningen av framtida flöde användes litteratur inom Lean produktion som stöd för 

att basera förslaget på fakta. Mängder av olika förslag och guider på hur ett framtida flöde tas 

fram med avseende på olika tillverkningsprocesser fanns tillgängliga. Det bestämdes att 

huvudmålet var att frilägga tillverkningen av tankar från övrig produktion. Detta görs först 

och främst genom att samordna svetsoperation, täthetsprovning samt monterings- och 

rengöringsoperationen till en enda process. Denna process kallades tankcellen.  
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Figur 6 visar en översiktsbild på framtida flödet och hur det är utformat. 

 

Figur 6 - Förslag på framtida flöde 

I figuren kan man se tankcellen som nämndes ovan. I och med införandet av en sådan minskas 

slöserier i form av transporter och ställtider för operationerna som finns i denna. FIFU banorna 

som finns mellan stansoperationen, kantpressoperationen samt säkerhetslagret mellan senast 

nämnda operation och tankcellen syftar till att illustrera att det material som kommer först in i 

lagret blir det material som först bearbetas i nästkommande operation för att behålla ett 

kontinuerligt flöde på produkterna. Värt att notera är lagertiden på 5 dagar i säkerhetslagret 

mellan kantpressoperationen och tankcellen. Anledningen till tiden på detta lager var att ett mål 

som sattes tillsammans med handledare på företaget var att reducera tiden i detta lager med 16 

dagar, alltså från 21 dagar i nuläget till 5 dagar i ett framtida flöde. Enligt honom var denna 

reducering rimlig. I gröna rutan längst ner till höger visas den framtida totala ledtiden samt 

värdehöjande tiden. 

 

Ett ytterligare mål var att skapa ett framtida flöde som bildar ett dragande system istället för 

ett tryckande som i nuläget. Med dragande system menas att, i detta fall, tillverkningen av 

artiklar startar med kundbehov längre bak i tillverkningsprocessen och sedan aktiverar 
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tillverkning i övriga processer motströms istället för medströms. På så sätt tillverkar företaget 

bara så många artiklar som kundbehovet faktiskt är. 

 

Förslaget på framtida flöde bygger på säkerhetslager mellan kantpressoperationen och 

tankcellen. I detta säkerhetslager finns arbete motsvarande ett skift färdigtillverkat från 

stansoperationen och kantpressoperationen från dagen innan så att materiel finns tillgängligt 

för tankcellen vid förmiddagsskiftets start. På så vis kan tankcellen direkt börja producera 

hydraultankar. Samtidigt erhåller operatören i stansoperationen via dator en tillverkningsorder 

för förmiddagsskiftet, vilket senare resulterar i att även eftermiddagsskiftet i tankcellen får 

färdigbearbetat material att sammanställa till färdiga tankar direkt vid skiftets början. Efter 

stansoperationen finns en av kantpressarna, som dedikerats till tanktillverkning redo att bocka 

detaljer så fort stansen tillverkat någon detalj klart. Detta fungerar enligt FIFU-princip, alltså 

att första färdiga sats med någon detalj bearbetas först i kantpressen som efter färdigställd sats 

lägger detaljerna i säkerhetslagret som nämndes ovan. När tankarna enligt kundbehovet för 

första skiftet är färdigsvetsade, provtryckta samt maskerade och därmed klara för målning 

läggs dessa i lager i väntan på att måleriet ska måla svart färg. Måleriet ska enligt ledningen 

på företaget i framtiden planeras att måla olika färger på bestämda dagar för att reducera 

ställtiden mellan olika färger som nämnts tidigare. Om exempelvis svart, vilket är 

hydraultankarnas färg, målas på tisdag och torsdag blir väntetiden i lager mellan noll till tre 

dagar beroende på planeringen av tillverkningen. Efter färdigställd målerioperation skickas 

tankarna tillbaka till tankcellen där de rengörs och packas på pall för leverans till kund. 

 

För att beräkna hur många operatörer som behövs för att sköta tankcellen under ett kundbehov 

av 20 tankar per dag, räknades en takttid fram. Resultatet blev 1 170 sekunder. Processtiden 

för tankcellen, 3 000 sekunder, dividerades med takttiden för att erhålla antal operatörer som 

behövs för att sköta cellen, alltså cirka 2,5 operatörer [bilaga 1]. 

 

Ett genomförande av förslaget skulle resultera i en reducerad total ledtid på 18,5 dagar. Från 

27,5 dagar som är ledtiden i nuläget, till 9 dagar som blir ledtiden i det nya förslaget. 

 

Om ledtiden minskas med 18,5 dagar resulterar det även i besparingar rent ekonomiskt. En 

kalkyl ställdes samman baserat på prognosen av kundbehovet av tankar under ett år, 4 000 

stycken. Det resulterar i en sammanlagd inkomst på 4 000 000 kr om tankarna kostar 1 000 

kronor per styck. Detta ger en inkomst på 20 000 kr per dag om försäljningen antas vara jämt 
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fördelad på månadens 20 arbetsdagar. Reduceringen i kapitalbindningen i lager blir då 370 

000 kr om ledtiden kan reduceras med 18,5 dagar. Om internräntan som används av företaget 

multipliceras med kapitalbindningen blir resultatet en besparing på 216 000 kr per år [bilaga 

1]. 

 

Under arbetet med förslag på framtida flöde behandlades en del andra förslag och idéer innan 

det slutgiltiga förslaget ovan var framarbetet. De mest realistiska förslagen redogörs nedan 

tillsammans med orsaker till att dessa inte valdes. 

 

Till en början verkade det intressant att arbeta med Kanban för att på så vis skapa ett dragande 

system. Efter en stunds funderande insåg vi dock att ett system som enbart är dragande med 

Kanban inte skulle fungera. Detta beror på att stansoperationen inte enbart finns tillgänglig för 

att köra tankdetaljer så fort ett Kanban kommer. Stansoperationen har långa ställtider i 

jämförelse med hur lång cykeltid den har, så att hela tiden avbryta pågående arbeta för att 

köra tankdetaljer är ohållbart. 

 

En annan variant som diskuterades var att bygga supermarkets mellan processer som inte kan 

ingå i ett kontinuerligt flöde[3]. Tanken var framförallt att stansen inte kan ingå i ett 

kontinuerligt flöde, enligt beskrivning ovan. Ett alternativ är då att frikoppla denna process 

från det kontinuerliga flödet genom att tillverka mot ett supermarket som nästkommande 

process plockar detaljer från. Första problemet med detta alternativ var att bestämma vart 

denna supermarket skall placeras. Rent teoretiskt, och även praktiskt, skulle en av de totalt 

fyra kantpressningsstationerna kunnat dedikerats åt tanktillverkningen. På så vis skulle ett 

supermarket kunna placeras mellan stansoperationen och kantpressoperationen vilket innebär 

att kantpressen då hämtar detaljer från detta supermarket. Problemet med detta förslag var 

variationen på modeller av tankar som tillverkas. Det skulle då krävas ett enormt stort 

supermarket för att täcka alla tänkbara variationer på tankarna, oavsett på vilken av de 

nämnda punkterna detta supermarket skulle placerats. I sin tur skulle det inneburit att en del 

detaljer förmodligen skulle ligga ännu längre tid i lager än de gör i nuläget. Största 

anledningen att detta förslag valdes bort var dock storleken på det tänkta supermarket som 

tidigare nämndes. 

 

Detta förslag bygger på att kundorder tas emot i tankcellen, den långsammaste processen i 

tillverkningskedjan. Materiel som behövs för tillverkningen i form av detaljer som ingår i 



 24 

olika tankar hämtas sedan från ett supermarket, placerat efter stansoperationen. När 

säkerhetsmarginalen i detta supermarket passerats skickas Kanban till kantpressoperationen 

som tillverkar nya detaljer i det antal som finns bestämt. Kantpressen i sin tur hämtar detaljer 

för sin operation från ett supermarket efter stansoperationen och ovanstående cykel upprepas. 

 

Problemet med detta förslag var att det resulterar i två supermarkets, alltså blir det totala 

lagret dubbelt så stort som det tidigare nämnda. Dessutom återstod återigen problemet med 

stansoperationen som tillverkar mot Kanban. 

 

Som tidigare blev resultatet om framtida flödet används en reducering av ledtid från 27,5 

dagar till 9 dagar, alltså en ledtid som minskat med 18,5 dagar totalt. I sin tur ger detta en 

besparing på 216 000 kr per år för företaget. 

 



 25 

 

Analys, utvärdering 

I ett tidigt skede av arbetet med värdeflödesanalysen antogs det att arbetssättet i stansen var 

solitt och skulle inte gå att påverka nämnvärt samt att förbättringsarbetet borde inriktas på 

andra enheter i första hand. Det visade sig vara felaktigt. Den totala ledtiden genom fabriken 

var 27.5 dagar exkluderat råvarumaterialet samt locket till tanken som har ett eget flöde fram 

till montering. Anledningen var att väntetiden på 16 dagar för locket till största del beror av 

väntan på att tankarna skall bli färdigställda för slutmontering [bilaga 2].  

 

Av ovan nämnda totala ledtid är den värdehöjande tiden endast 54 minuter. Mellan stansen 

och kantpressen är lagertiden 21 dagar, den enskilt största orsaken till den långa ledtiden och 

bör således sättas främst i fokus i förbättringsarbetet. Där kan störst nytta med relativt små 

resurser göras och den största märkbara skillnaden i ledtid kan åstadkommas. Man kan då 

tydligt visa på resultat av förbättringar och att det gör stor nytta för kunden. Det motiverar 

även egna medarbetare samt ledningsgruppen, vilket är en förutsättning för att lyckas bra med 

det fortsatta förbättringsarbetet[7].  

 

Det visar sig att det inte är kantpressen som är det ursprungliga problemet till den långa 

lagertiden utan att den avdelningen bara trycker upp det som stansen har producerat. Det är 

således stansen som är orsak till de långa lagertiderna och det finns många anledningar till att 

flödet stannar upp där, men de flesta kan härledas till undermålig planering i olika skeden. 

Det blir då onödigt långa lagertider som leder till onödiga kostnader samt att det tar upp plats 

i lagerhyllorna. Det påverkar alla operationer nedströms och försvårar då ett bra flöde för 

andra artiklar genom fabriken samt för planeringen av den löpande verksamheten och att 

planera ett bättre flöde. 

 

Tankar är en viktig produktgrupp då det är den mest komplexa och går genom fabrikens 

samtliga avdelningar, och man kan därmed genom en väl genomarbetad process ta bättre 

betalt, framförallt kan man ta tillräckligt mycket betalt för tankarna eftersom man får större 

kontroll på hur lång tid processen samt operationerna som ingår. Tankar är en relativt ny 

produktgrupp och är fortfarande i en inkörningsfas. Det har tillverkats tankar tidigare men har 

ökat mycket de senaste två kvartalen och nu ligger en ungefärlig prognos på 4000 tankar per 
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år. Tanken består av ca 30 olika varianter som alla är snarlika men försvårar 

standardiseringsarbetet.  

 

Stansmaskinen i fråga är avsedd för större tillverkning av stora serier enligt 

massproduktionsprinciper och har även fungerat så på företaget, även om man håller på att 

införa mindre tillverkningsbatcher. Införandet av mindre batcher är ett steg i rätt riktning men 

ställer högre krav på planering som man i detta skede inte är helt förberedda på. Däremot är 

det ett bra framtida mål att arbeta mot, vilket är lika viktigt som att lösa de små ”enkla” 

åtgärderna som är uppenbara[7]. 

 

En förutsättning för att få ett bättre flöde genom fabriken är att man kommer tillrätta med 

kundorderna som ligger efter och att man undviker panikorder så att alla avbrott som 

förekommer blir planerade. Avbrotten som förekommer i nuläget skapar irritation bland 

medarbetare samtidigt som artiklar som håller på att tillverkas innan avbrottet lagerförs i 

felaktiga och ojämna batcher. Man tappar då kontrollen över lagerkvantiteter och i värsta fall 

resulterar detta i ytterligare förseningar. Om man kan undvika panikorder som uppkommer på 

grund av dålig planering kan man komma närmare målet med att tillverka rätt sak i rätt tid när 

kunden efterfrågar produkterna och på så sätt få ett dragande system. Dessutom kan man som 

tidigare nämnt se till att få tillräckligt betalt för produkterna. 

 

Det mesta löses som sagt med bättre planering och strategier för hur man hanterar problem så 

att man löser rotorsaker och avvikelser inte blir återkommande. När planeringen fungerar bra 

kan man senare övergå till förfining av arbetet mot perfektion. Genom exempelvis 

ställtidsreducering eller förbättrade standardiserade arbetssätt genom till exempel Kaizen 

events. 

 

Av de åtta slöserierna som nämndes i inledningen av rapporten som man kontinuerligt vill 

eliminera förekommer i stort sett samtliga[2]. För att eliminera onödiga transporter och 

förflyttning som förekommer i nuläget är en åtgärd att slå samman flera olika processer till en 

gemensam cell. Som i detta fall kallas tankcellen. I framtida flödet elimineras även slöseri i 

form av överproduktion och för stora lager, genom att planeringen blir enklare och att man 

tydligt kan tillverka mot ett dagligt kundbehov. Takten i tanktillverkningen styrs av tankcellen 

som är den långsammaste processen i produktionskedjan och därmed eliminerar man onödig 

väntan som finns i nuläget. 



 27 

Små och stora problem samt lösningsförslag 

Denna rubrik uppkom som ett tillägg i examensarbetet. Problemen som listas observerades av 

oss under arbetets gång. Avsikten är att problemen i punkterna ska gå att lösa relativt snabbt 

med små medel, för att på så vis bevisa ett engagemang i arbetet med införande av Lean. 

Detta i sin tur skapar ett engagemang för medarbetare att delta i arbetet och påverka sin 

situation. 

 

 Många av punkterna som tas upp är man redan medveten om, men när de finns listade är 

tanken att de lättare kan genomföras utan att hamna i skymundan av andra pågående 

aktiviteter. 

 

1. Stansoperatörerna sköter planering av hur man ska stansa på plåtarna och har krav på 

sig hur mycket spill det får bli och har det som fokus i arbetet. Operatörerna kör gärna 

som de alltid gjort med stora serier. Det gäller i regel genom hela fabriken att man vill 

tillverka ur sin egen avdelnings perspektiv, man missar då vad som är bra för hela 

fabrikens värdeflöde. Det kan även bidra till förlängda ledtider och att 

kvalitetsproblem på stansade artiklar kan döljas länge innan defekter upptäcks. Det 

kan då förorsaka fler former av slöseri som brukar hänga ihop med överproduktion. 

Lösning: Nu läggs ofta order på 50 stycken av en delartikel för att utnyttja stansen bättre. 

Lägg flera olika underartiklar av samma typ som maskinen klarar utan nya ställtider. Exempel 

3*20st. Det ställer högre krav på operatörer och ger lite extra arbete med sortering men 

utnyttjar maskinens kapacitet utan att massproducera. Börja förslagsvis med 3 lämpliga tankar 

och ta fram bra rutiner för det innan man går vidare med ytterligare produkter. Det kan vara 

bra att ha fasta program för dessa i lämplig partistorlek. 

 

2. Man hanterar allt för ofta problem som dyker upp genom att släcka branden men inte 

ta tag i och lösa rotorsaken.  

Lösning: Sätt av tid för att planera bättre och prioritera att ta reda på rotorsak så att man 

förekommer problemen eller kan lösa dessa i tidigare skede. Ha förbättringsrutiner och 

använd om lämpligt ett Leanverktyg exempelvis PDCA, 5 varför eller rotorsaksanalys. 
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3. Ingen prioritering av order från kontoret, det vill säga operatörer tar jobb i en lista 

uppifrån och ner eller lite som dom vill. Det ser lika ut på samtliga avdelningar. 

Arbetet med prioritering har dock påbörjats. 

Lösning: Sätt prioritering direkt i Monitor (MPS-system) innan ordern släpps. 

 

4. Tillverkningsorder släpps efter den batch som man normalt alltid gör. Även om det 

ligger kvar sen gammalt och inte är aktuellt. Arbetet med uppdatering har dock 

nyligen påbörjats. 

Lösning: Ta reda på behov och uppdatera systemet. 

 

5. Det finns ingen som har en helhetssyn över flödet för olika produkter man tillverkar. 

Lösning: Utse ansvarig. 

 

6. Köpta eller egna artiklar som ska tillföras i svetsmomentet räcker inte till hela ordern 

och det blir avbrott med extra ställtider och onödiga förflyttningar som följd. 

Lösning: Se över rutiner för inköp av externa artiklar. När man ska köra en eller flera order se 

till att allt tillverkas till dessa inom 1-2 dagar. Som det ser ut idag kan det gå flera veckor med 

onödigt långa lagertider som följd. I framtida flöde tillverkas det mot ett säkerhetslager innan 

svetsoperationen som kalkylerats med avseende på fakta från prognoser. 

 

7. Fel tider i Monitor gör att tidsplaneringen inte håller och man går back i tidssystemet. 

Planerade order hinns inte med och leder till panikorder. Tider för operationer har 

stämt bättre tidigare. Man har relativt nyligen börjat med ett mått på hur effektiv 

respektive avdelning är med e-tal, som innebär planerad tid jämfört med den verkliga 

tiden det har tagit. Man strävar efter att ha ett e-tal runt ett, då stämmer planerad tid 

med verklig tid. I vissa fall är planerade tider för snäva och det finns ingen möjlighet 

att klara målen. Det ger frustrerad personal, dålig arbetsmoral, övertidsarbete, sena 

leveranser, svårt att göra rätt prioritering, felaktig prissättning då tiderna är 

faktureringsunderlag, svårt att veta om man har ledig kapacitet eller inte och om man 

ska lägga ut jobb på andra företag eller höja pris. Förbättringsarbete pågår dock. 

Lösning: Operatörerna fyller idag i ett formulär med nya tider, se till att dessa följs upp och 

rättas till efter hand. Om operatör anses lämplig, ge denne då befogenhet att rätta till det själv. 

Om man inte kommer överens om hur lång tid en viss rutin bör ta, ha då ett sakligt 
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resonemang där man får argumentera för sin sak. Klocka tiden om man inte är överens och 

jobba med förbättringar av exempelvis cykeltider eller ställtider för att närma sig måltiden.  

 

8. Avbrott för panikorder skapar oplanerade omställningar och frustration hos operatörer 

då deras planering bygger på informationen som finns tillgänglig vid 

planeringstillfället. Avbryts då planeringen är den optimala körningen som planerats 

helt bortkastad, ibland inte ovanligt med tre panikorder på en dag. 

Lösning: Bättre framförhållning med hjälp av grundplanering samt finplanering och kortare 

ledtider så man kan köra en order som kommer sent utan större problem. Mindre batch 

storlek. 

 

9. Avdelningar jobbar inte i fas och trycker upp produkter som blir liggande. 

Lösning: Bättre samordning och prioritering av tillverknings order, mindre batcher. 

 

10. Inte alla svetsare kan svetsa tankar och det kan bli stopp på nästkommande skift.  

Lösning: Planera personal bättre eller se till att fler lär sig svetsa tankar. 

 

11. Personal på kontoret hinner inte med och prioriterar bort saker som de inte måste 

utföra för tillfället. 

Lösning: Börja där behovet är störst och fortsätt med ständiga förbättringar i 

planeringsrutiner. Delegera mer och utnyttja kompetensen i huset, vissa operatörer har lång 

erfarenhet och kan vara en stor tillgång. Alternativt anställ mer personal till kontoret. 

 

12. I måleriet beräknas idag värdehöjande tid som underlag för prissättning men även för 

produktionsplanering. Vilket skapar problem då dessa tider inte alls stämmer med 

varandra och man hamnar hela tiden efter i planeringen. Det leder till panikorder och 

ineffektivitet samt stress hos personalen. 

Lösning: Ändra modellen för prissättning alternativt ta fram en ny modell för verkligare 

uppskattning av produktionstid.  

 

13. I måleriet räknar man vid prissättning detaljens bredd plus 30 % mellanrum som 

kunden betalar för. Mellanrummet blir ofta större än så vilket leder till ineffektivitet 

och dåligt utnyttjade resurser i måleriet.  
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Lösning: Arbeta med optimering av hängteknik, fastställa rutiner för bättre hängteknik, 

exempelvis hänga vissa detaljer på höjden med sänkt banhastighet med dubbel kapacitet som 

följd. Fler varianter på krokar att hänga i då man ibland blir begränsad på grund av detaljens 

geometri. Alternativt ändra beräkningsmodellen för mellanrummet. 

 

14. När man bara beräknar på detaljens bredd och man målar en produkt som har ett djup 

så fastnar inte färgen överallt och bättringsmålning krävs. 

Lösning: Testa sig fram med måleriets inställningsparametrar för att optimera anläggningens 

flöde. Inställnings möjligheterna är slaglängd på färgspruta, rätt munstycke på färgspruta, 

färgflöde, hastighet på banan. 

 



 31 

 

Diskussion 

Här diskuteras analysen i tre delas med olika förslag på tänkbara förbättringar samt förslag på 

vilka metoder som skulle kunna vara användbara. Metoder som nämns behöver inte vara de 

perfekta för ändamålet utan andra metoder skulle kunna fungera lika bra. Allt beror på vad 

som ska göras, vem som ska göra detta samt hur detta skall göras. Med andra ord måste valet 

av metoder föregås av en ordentlig analys för att ge ett bra resultat[4] 

 

Värdeflödesanalysen visar att det första man bör göra är att skapa ordning och reda och 

fortsätta utveckla planeringen av verksamheten samt införa åtgärder som underlättar denna 

planering, för att med relativt små medel minska ledtiden drastiskt. I ett andra skede skulle 

förbättringsinsatser i form av exempelvis Kaizen event inriktas på lämpliga processer i 

tillverkningen för att eliminera grundorsaker till slöseri, som stansmaskinen och måleriet. I ett 

tredje skede är vår rekommendation att göra en layoutförändring av fabriken där man slår 

ihop flera moment i tillverkning av tankar i en tankcell och låter den styra verksamheten efter 

kundbehov. Det underlättar för att göra omställningar och gör tillverkningen mer flexibel så 

att man ytterligare kan minska ledtiden. Det sätter kunden i centrum och är både gynnsamt ur 

ett ekonomiskt och kvalitetsperspektiv. Så att man kan tillverka rätt sak vid rätt tid och se 

vilket flöde som är bäst för hela verksamheten istället för flödet i enskilda avdelningar. För att 

lyckas med detta är det viktigaste att ledningen är engagerad och förstår det nuvarande flödet 

för att kunna utveckla en vision av ett bättre framtida tillstånd och lyckas överföra det 

engagemanget till resten av företaget. Där man skapar ett bra klimat mellan verksamhetens 

olika delar och kommunikationen är transparent så att man utnyttjar medarbetarnas fulla 

kapacitet.  

 

Rapporten kan ses som ett mått på hur man ligger till med nuvarande utveckling av fabriken 

och ge konfidens för framtida beslut. Många av förbättringsmöjligheterna som tagits fram är 

kända och bearbetas i ledningen men synliggörs och ges en annan synvinkel när utomstående 

studerar nuläget. 

Upprätta handlingsplan för att uppnå korta och långsiktiga förbättringsmål samt utse ansvarig 

för stora och små projekt. Så att inte beslut som tagits faller mellan stolarna och man 

underlättar uppföljning av förbättringsarbetet. 
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Resultatkritik 

Under arbetets gång har det vid flertalet tillfällen funnits flera möjliga vägar att gå och flera 

gånger har vissa vart mer självklart än andra. Detta har i sin tur påverkat resultatet. Litteratur 

har legat till grund för arbetet men har inte alltid varit applicerbart på detta fall på grund av 

hög komplexitet hos produktgruppen och svårtillgänglig information. 

När ledtid togs fram beräknades hela eller halva dagar och enstaka timmar försummades. Det 

skulle göra att resultatet har en felmarginal på ca plus-minus en dag. Verklig tid skulle även 

kunna skilja någon dag då en månad antogs ha 20 arbetsdagar. Om en annan tank i 

produktfamiljen hade studerats närmare skulle resultatet mycket väl kunna skilja sig åt.  

 

Vid beräkningar av lagertid kunde inte vanlig metod enligt litteratur användas på grund av 

oklart kundbehov, alltså behövdes en egen metod tänkas fram. Metoden i sig användes 

konsekvent på samtliga beräkningar vilket gör att samtliga värden på tider bör stämma 

proportionsenligt mot varandra. Däremot är det möjligt att andra värden på lagertid skulle 

erhållas om andra batcher i lagerloggen skulle studerats.  

I förslaget till det framtida flödet antogs 5 dagar som en ambitiös men rimlig tid för lager 

innan tankcellen. Den tiden skulle kunna vara längre i ett inledande skede i förbättringsarbetet 

men på sikt kan den mycket väl bli kortare än så. De 5 dagarna samt hur hela ledtiden är 

framtagen påverkar i sin tur den ekonomiska beräkningen.  

 

I måleriet finns möjlighet att räkna cykeltider på flera olika sätt och skulle man ta tiden 

produkter hänger på banan skulle den värdehöjande tiden bli väsentligt större. Nu räknas den 

40 sekunder men produkten hänger på banan mellan två och fyra timmar och det skulle då 

flerdubbla den värdehöjande tiden. 

 

Att ta fram ekonomiska effekter av ett framtida flöde kunde göras på en mängd olika sätt, 

men ihop med handledare på företaget kunde lämpligaste metod urskiljas. Hur man räknar får 

dock stor skillnad och kan på så sätt enkelt manipuleras.  
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Bilaga 1 - Beräkningar 

Beräkning av takttid:  

Takttid = Tillgänglig arbetstid per dag/Genomsnittligt kundbehov per dag 

 

Tillgänglig arbetstid per dag = 6,5 h = 23 400 sekunder 

Genomsnittligt kundbehov per dag = 20 stycken tankar 

 

Ger: 

Takttid = 1170
20

23400
  sekunder 

 

Antal operatörer att sköta tankcell = Cykeltid för processen/Takttid 

Cykeltid för processen = 3000 sekunder 

 

Ger: 

Antal operatörer=



3000

1170
 2,5 stycken 

 

Beräkning av årlig besparing till följd av reducerad ledtid: 

Omsättning = 40 000 000 kr/år 

Sålda tankar/år = 4000 stycken 

Pris/tank = 1000 kr 

Kostnad sålda tankar/år = 4 000 000 kr 

Kostnad sålda tankar/dag = 20 000 kr 

Internränta företag = 3 % 

 

Ger: 

Besparing per dag = 



0,03*20000  600kr 

Besparing per år = 600*360 = 216 000 kr 


