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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram vilka leanprinciper och leanverktyg som
passar en processindustri med målet att minska ledtiden. För att kunna genomföra studien har
en jämförelse mellan teori och verklighet gjorts där hjälp tagits av Lesjöfors industrifjädrar
AB. Utmärkande aspekter för företagets produktion är långa led- och omställningstider,
produktion i batcher med stora partistorkekar samt tryckande tillverkning.
Litteraturstudien omfattar fem principer och fem verktyg. För att identifiera nuläget har en
värdeflödeskartläggning genomförts samt intervjuer med anställda på företaget. När teori
kopplas med empiri har lämpliga principer och verktyg utifrån de studerade 10 valts ut. De
principer som har identifierats som lämpliga för en processindustri är standardiserat arbetssätt,
ständiga förbättringar, utjämnad produktion. De verkyg som utefter principerna identifierats
som lämpliga är SMED, 5S samt värdeflödeskartläggning. Dessa har sedan används i en
sammanfattning i form av ett TPS-hus, unikt för produktionen på Lesjöfors industrifjädrar
AB.

Nyckelord: lean produktion, processindustri, diskret tillverkning, värdeflödeskartläggning,
leanverktyg, leanprinciper, TPS-hus
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Abstract
The aim of this bachelor thesis has been to identify which lean principles and lean tools that
would suit a process industry with the goal of reducing lead times. In order to complete the
study, a comparison between theory and reality has been made where assistance has been
provided by Lesjöfors industrifjädrar AB. Key aspects of the company's production include
long lead times and set up times, production in batches with large lots and push production.
The literature study comprises five principles and five tools. To identify the current situation,
a value stream mapping has been conducted and interviews with employees at the company.
When theory is linked with empirical studies, suitable principles and tools based on the
selected 10 have been chosen. These have then been used in a summary in the form of a TPShouse, unique to the production at Lesjöfors industrifjädrar AB.

Keywords: lean production, process industry, discrete manufacturing, value stream mapping,
lean tools, lean principles, TPS-house
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1. Inledning
Kapitlet inleder med en bakgrund till ämnet, en introduktion till hur begreppet lean
produktion definieras i denna studie samt problemformuleringen som leder fram till studiens
syfte. Därefter presenteras arbetets avgränsningar.

1.1. Bakgrund
När den samhällsekonomiska miljön ständigt förändras blir det i många fall nödvändigt att
tillverka produkter av hög kvalitet till en låg kostnad för att kunna överleva i konkurrensen
(Panwar, Nepal, Jain & Rathore 2015). Detta innebär att tillverkande företag i allt högre
utsträckning måste fokusera på att utveckla och leverera produkter och tjänster allt snabbare
med kortare ledtider till marknaden (Panwar, Nepal, Jain & Rathore 2015). Mot bakgrund av
detta är det naturligt att företag söker en strategi för att möta dessa utmaningar, inte bara för
att den globala konkurrensen ökar utan också på grund av ökade kundkrav (Panwar et al.
2015).
För att klara av konkurrensen på marknaden har flera företag försökt anta nya affärsstrategier.
Lean produktion är en av dessa strategier som fokuserar på att reducera kostnader genom att
eliminera icke-värdeskapande aktiviteter ur tillverkningsprocessen (Abdullah 2003; Brown,
Collins & McComb, 2006). Shah och Ward (2007) beskriver lean som både filosofiska och
praktiska riktlinjer för företaget, vilka rymmer tre olika nivåer: filosofi, principer samt
verktyg och tekniker (Arlbjørn, Freytag & Damgaard 2008; Ghosh 2013).
Det var Womack, Jones och Roos (1990) som tog idéerna om lean produktion från Toyota i
Japan till västvärlden och gjorde dem populära här. Några av de principer, verktyg och som
används vid lean produktion har i stor utsträckning applicerats i den diskreta tillverkningen
där produkter enkelt kan sättas ihop och plockas isär så som vid bil- och
elektroniktillverkning (Panwar et al. 2015; Abdullah 2003). Några av de principer och verktyg
som brukar nämnas i samband med lean produktion är just-in-time, flödesgrupper, total
productive maintenance (TPM), single-minute exchange of dies (SMED) och utjämnad
produktion (Abdullah 2003).
I motsats till den diskreta tillverkningen står processindustrin. Processtillverkning innebär att
råmaterial blandas och omvandlas till en sammanhängande enhet som inte kan plockas isär för
att sedan sättas ihop igen (Panwar et al. 2015; Abdullah 2003). Den skiljer sig alltså avsevärt
från den diskreta tillverkningen.
Här har idéerna om lean produktion inte haft lika stort genomslag utan har i många avseenden
stannat inom den diskreta tillverkningen (Panwar et al. 2015; Abdullah 2003).
För att uttrycka lean produktion har forskare använt olika termer så som TPS, JIT, lean
produktion och tillverkning i världsklass (Oliver et al. 1994 se Lyons, Vidamour, Jain &
Sutherland 2013, s.476). Dock är teorierna bakom dessa olika uttryck samma och grundidén
med lean produktion är att ta bort slöserier, en filosofi som innebär en strävan efter att ta bort
allt som inte skapar värde i produktionen (Abdullah 2003; Bellgran & Säfsten 2005). Bellgran
och Säfsten (2005) menar att lean produktion inte innebär konkreta tekniker och metoder utan
står för mer grundläggande värderingar och tankesätt. Anvari, Zulkifli, Yusuff, Hojjati och
Ismail (2011) har tre sätt att definiera lean produktion. Det första sättet är att lean är ett antal
verktyg och metoder som kontinuerligt hjälper till att upptäcka och eliminera slöseri. Det
andra sättet definierar lean som reduceringen av tre typer av slöserier, inte verktygen. Detta är
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det som Toyota förespråkar. Här används lean produktion för att synliggöra problem
systematiskt och leanverktyg används när idealet inte kan uppnås. I den tredje definitionen är
lean produktion en filosofi. Därför kan lean produktion ses som en samling integrerade
principer och verktyg som får samverka i ett produktionssystem så som 5S, SMED och
ständiga förbättringar (Anvari et al. 2011).
Abdullah (2003) menar att det främsta målet med lean produktion är att hjälpa företag som
vill förbättra sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga genom implementering av olika
leanverktyg och -metoder. Leanverktyg och -tekniker används på en operativ nivå för att
uppnå mål som är uppsatta efter olika lean principer (Panwar et al. 2015).

1.2. Problemformulering
I den diskreta tillverkningen har det under lång tid arbetats med att förbättra arbetssätt och
lean produktion har idag ingen konkurrens från andra produktionskoncept när det kommer till
att på ett grundligt sätt göra produktionen till företags främsta konkurrensmedel (Bellgran &
Säfsten 2005). Anvari et al. (2011) hävdar även att många företag har gått mot att
implementera lean produktion för att kunna tävla på en global marknad.
Idéerna om lean har applicerats i bland annat biltillverkning samt vitvaruochelektronikbranschen. Detta är vad som kallas diskret tillverkning och innebär att produkter
enkelt kan sättas ihop och plockas isär igen (Panwar et al. 2015; Abdullah 2003).
Användandet av lean i processindustrin är däremot inte alls lika utbrett och det finns de som
argumenterar för att lean inte är nödvändigt inom denna industri eller att det inte lämpar sig
(Panwar et al. 2015; Berggren 1993).
På en marknad där konkurrensen ökar ställs det högre krav på företagens förmåga att leverera
rätt produkter av rätt kvalitet till rätt pris för att överleva I många diskreta
tillverkningsindustrier har problemet angripits genom att tillämpa lean produktion, men
tillämpningarna har inte varit lika utbredda i processindustrin. (Panwar et al. 2015; Abdullah
2003).
Kännetecknande för processindustrin är stora oflexibla maskiner med långa omställningstider
samt att produktionen generellt sker i stora batcher vilka är svåra att minska (Abdulmalek &
Rajgopal 2007). Att ändra sin produktionslayout för att anpassas till den inom lean så
populära flödesgrupper, är ofta svårt eller omöjligt då utrustningen är stor och svår att flytta
(Abdulmalek & Rajgopal 2007).
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1.3. Syfte och frågeställningar
Av problemformuleringen framgår att processindustrin står inför samma utmaningar som den
diskreta tillverkningsindustrin. Syftet med studien är att ta fram lämpliga principer och
förbättringsverktyg ur ett leanperspektiv som passar en processindustri med målet att minska
ledtiden.
För att uppfylla syftet med studien skall följande frågeställningar besvaras:


Vilka principer är bäst lämpade för en processindustri?



Vilka förbättringsverktyg är bäst lämpade för en processindustri utifrån
de principer identifierats som bäst lämpade?

1.4. Avgränsningar
Studien är avgränsad till att endast omfatta första operation fram till utleverans i
förädlingsprocesser i en processindustri. Betydelsen av förbättringarna är där med avgränsade
till tillverkningen och inkluderar inga administrativa aktiviteter eller det råvarulager som
eventuellt finns på företaget.
Fallstudien baseras på företaget Lesjöfors industrifjädrar AB, vilka verkar inom
processindustrin. För att kunna generalisera och dra kopplingar till så många olika produkter
som möjligt hos företaget har en representativ produktfamilj valts i samråd med Lesjöfors
industrifjädrar AB. Förutsättningarna på företaget kan definieras som: batchproduktion med
varierande batchstorlekar (lot-for-lot), tryckande tillverkning, långa ledtider samt långa
omställningstider, därför kommer studien avgränsas till dessa fyra aspekter vid sökandet efter
passande principer och verktyg för en processindustri.
Med hänsyn till tidsaspekten för ett arbete av denna omfattning har endast tio välkända
principer och förbättringsverktyg valts ut för studien. Dessa finns presenterade i tabell 1.
Tabell 1: Valda principer och verktyg.

Principer
Kontinuerligt flöde
Standardiserat arbetssätt
Just in time (JIT)
Ständiga förbättringar (Kaizen)
Utjämnad produktion (Heijunka)

Verktyg
Värdeflödeskartläggning
SMED
5S
Kanban
Supermarket
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2. Metod
Kapitlet beskriver vilka metoder som används för att samla in den information och data som
ligger till grund för studien.
För att uppnå syftet med arbetet kommer en litteraturstudie att genomföras samt en fallstudie
(Ejvegård 2002). I fallstudien kommer en värdeflödeskartläggning utföras enligt författarna
Mike Rother och John Shook (2004). Detta för att hitta icke-värdeskapande aktiviteter (Rother
& Shook 2004; Bicheno 2006). Det kommer sedan göras en återkoppling till litteraturen och
befintlig forskning. Detta för att kunna föreslå lämpliga verktyg och tekniker för att eliminera
de aktiviteter som inte skapar värde.
Fem intervjuer har genomförts med personer i olika positioner på Lesjöfors AB, detta finns
specificerat i tabell 2. Detta för att få ytterligare förståelse för organisationen och den kultur
som råder, men främst för att få grepp om hur de arbetar med produktionssystemet som finns
idag. Resultatet från intervjuerna har bidragit till att skapa en grund varpå
produktionssystemet har skapats utifrån. Kunskaper från fallstudien har sedan använts för att
knytas ihop med kunskaper från litteraturstudien för att på så sätt ta fram en relevant
paketering av företagets produktionssystem. I paketeringen visas vilka leanverktyg och tekniker som är lämpliga för en processindustri. Paketeringen rymmer även företagets
filosofier och riktlinjer.
Tabell 2: Intervjuspecifikation.

Intervju nr.
1
2
3
4
5

Position
VD
Operatör A
Operatör B
Operatör C
Operatör D

En kvalitativ metod skiljer sig på många sätt från den kvantitativa. Bland annat beskrivs den
kvalitativa metoden som tolkningsinriktad eller interpretativ. Detta innebär att en viss
förståelse skapas för den sociala verkligheten med utgångspunkt i hur de som befinner sig i en
viss miljö upplever verkligheten (Kvale & Brinkmann 2014). En vanlig typ av kvalitativ
metod är intervjuer. Detta är en bra metod som kan användas när kunskap skall inhämtas om
vad respondenter anser vara viktigt för den aktuella frågeställningen (Bryman 2011; Olsson &
Sörensen 2011).
I denna studie har därför en kvalitativ metod valts framför en kvantitativ då det kvantitativa
perspektivet inte ansågs gynnsamt för att kunna uppfylla syftet med studien (Olsson &
Sörensen 2011). Genom semistrukturerade anonyma intervjuer skapas en förståelse för hur de
anställda på företaget upplever det nuvarande produktionssystemet och vilka grunder det vilar
på.
Att göra en kvantitativ studie innebär att numeriska data samlas in och anses i någon mån vara
mer förankrad i vetenskapen än de kvalitativa metoderna. Kvantitativa metoder ger
möjligheten att undersöka skillnader inom de faktorer som undersöks (Bryman 2011; Olsson
& Sörensen 2011). Kvantitativa metoder har kritiserats för att ge en statisk bild av den sociala
verkligheten då ingen hänsyn tas till individen och dennes eventuella känslor kring en viss
fråga eller ett visst problem (Bryman 2011).
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Därför har en kvantitativ metod uteslutits ur studien vid insamling av information kring hur de
anställda på Lesjöfors industrifjädrar AB upplever det nuvarande produktionssystemet.
Vidare har studien avgränsats till att endast studera den produktfamilj som har störst
produktionsvolym. Detta på grund av att denna produktfamilj anses representera den största
delen av företagets tillverkning. Där av blir de förbättringsmöjligheter som identifierats
avgränsade till den specifika produktfamiljen.
För att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och för att få en bättre förståelse för
produkternas väg genom tillverkningsflödet har en värdeflödeskartläggning genomförts
(Bicheno 2006). I enlighet med vad litteraturen föreslår har produkter som har liknande
tillverkningsprocesser valts ut för kartläggningen (Rother & Shook 2004). Arbetet med att ta
fram en värdeflödeskarta över det nuvarande tillståndet inleddes genom att gå ut i
produktionen och se över vilka produktionssteg den aktuella produktfamiljen går igenom.
Därefter betraktades produkternas väg ”baklänges” genom processen, d.v.s från utleverans av
färdig produkt till inleverans av råmaterial. Genom att göra på detta sätt påbörjas
kartläggningen med det steg som är närmast kunden vilket är fördelaktigt då det är
kundbehovet som bestämmer produktionstakten (Rother & Shook 2004).
För att få förstahandsinformation om hur lång tid varje produkt spenderar vid respektive
tillverkningssteg har egna tidtagningar gjorts så långt det varit möjligt. På grund av
tidsaspekten har egna tidtagningar har inte kunnat göras för alla omställningar då dessa
sträcker mellan 12 minuter och 2,5 timmar. Vidare har egna tidtagningar inte kunnat göras för
tiden produkter befinner sig i mellanlager då tiden i mellanlager sträcker sig över flera dagar.
Övriga tider har tillhandahållits genom egen tidtagning.
Kartan över nuläget har sedan ritats för hand på ett och samma papper vilket är en viktig del
vid värdeflödeskartläggning (Womack & Jones 2003).

2.1.

Reliabilitet

Reliabiliteten anger datas tillförlitlighet vilket innebär att en om en undersökning har bra
reliabilitet skulle denna visa samma resultat om den gjordes igen och skulle då inte påverkas
av tillfälliga eller slumpmässiga aspekter (Bryman 2011).
I denna studie skulle en viss variation av resultatet kunna förekomma då stora delar av
fallstudien bygger på semistrukturerade intervjuer. Här finns en sannolikhet att svaren inte
skulle bli desamma om det gjordes en återtestning eller valde ut andra respondenter för
intervjuerna (Ejvegård 2009).

2.2.

Validitet

Kritik kan framföras gällande val av metoder för denna studie. Till att börja med har endast
tio principer och verktyg valts ut vilka har valts ut med hjälp av tidigare kunskaper och
erfarenheter. Först har de principer som studerats i studien valts ut utefter har verktyg
lämpliga för att stödja principerna valts ut. Någon förstudie till vilka principer och verktyg
som borde studeras närmare har inte gjorts och det finns därmed en viss sannolikhet att det
finns principer och verktyg som skulle ge ett bättre utfall för studien.
Den värdeflödeskartläggning som gjorts står inte heller att betrakta som representativ för alla
produktflöden inom verksamheten, utan endast för en produktfamilj. Detta gör att de
förbättringsmöjligheter som identifierats inte säkert går att applicera för alla produktvarianteroch familjer. För att få ett säkrare utfall bör studien utföras igen och då på ett annat
produktflöde. För att kunna uttala sig generellt om hur resultaten är applicerbara i en
15

processindustri behöver också fler fallstudier göras i andra verksamheter. Kritik kan också
framföras angående de tider som presenteras i värdeflödeskartläggningen för omställningar
och mellanlager. Dessa tider har inte tillhandahållits av författarna själva vilket innebär att det
inte med säkerhet går att säga att de stämmer.
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3. Teoretiskt ramverk
Detta kapitel beskriver den teori som ligger till grund för studiens resultat och analys.

3.1.

Förklaring av grundläggande begrepp

Fyra stycken grundläggande begrepp inom produktion har identifierats i den publicerade
litteraturen: batchproduktion med varierande batchstorlekar (lot-for-lot), tryckande
tillverkning, långa ledtider samt långa omställningstider. Dessa förutsättningar förklaras i
avsnitt 3.1.1 – 3.1.4.
3.1.1. Batchproduktion och partistorleksbestämning
Bicheno (2006) förklarar att det vanligaste är när partistorlek bestäms utifrån takttid och
ställtid. En leanidé som är viktig vid bestämmandet av partistorlekar är “en artikel av varje”
konceptet. Detta koncept går ut på att skapa en repetitiv cykel där alla produkter körs varje
dag i ett system. Detta kräver dock en liten serie samt att ställtiderna är korta (Bicheno 2006).
Jonsson och Mattsson (2011) beskriver fem olika sätt att definiera sin partistorlek vid
batchproduktion. Dessa är bedömd orderkvantitet, ekonomisk orderkvantitet, enligt behov (
lot-for-lot), bedömd behovstäckningstid och ekonomisk behovstäckningstid.
Bedömd orderkvantitet innebär att en manuell bedömning görs baserad på erfarenhet gällande
vad som är lämpligt att tillverka och anskaffa (Jonsson & Mattsson 2011). Dessa baseras på
erfarenheter kring uppskattad årsförbrukning, pris samt hur resurskrävande tillverkningen
kommer vara (Jonsson & Mattsson 2011). Där partistorleken varierar beroende på den
kvantiteten som kunden begär används metoden “enligt behov” (lot for lot). Detta innebär att
det inte finns något omsättningslager och metoden används främst vid kundorderstyrt
materialflöden samt där det finns dyra produkter och komponenter (Jonsson & Mattsson
2011).
Bedömd behovstäckningstid innebär att planering av orderkvantiteten baseras på att den skall
täcka ett antal planeringsperioder, till exempel dagar eller veckor. Baseras som bedömd
orderkvantitet på erfarenhet vad som kan vara en lämplig tidsrymd att planera åt
gången. Ekonomisk orderkvantitet innebär att orderkvantiteten beräknas med avseende på
ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. Den andra partiformingsmetoden som
uttrycks i perioder är ekonomisk behovstäckningstid. Denna metod baseras på den
ekonomiska orderkvantiteten beräkningen ger den ekonomiska behovstäckningstiden i
perioder (Jonsson & Mattsson 2011). Bicheno (2006) hävdar dock att ekonomiska
partistorlekar bör bortses från helt och hållet ur ett leanperspektiv. Detta beror på ingen
hänsyn tas till takttid och flöde, det finns ett förutfattande kring att det används ett system
med batcher och köer, kapacitet anses vara oändlig och att det finns en konstant och jämn
efterfrågan, vilket är målet med inte alltid sant i verkligheten.
3.1.2. Tryckande och dragande tillverkning
Tryckande system (push) innebär att tillverkning sker då den tillverkande aktören beordrar
tillverkning utifrån planering (Jonsson och Mattsson 2011). Detta är en relativt enkel metod
där en produkt kommer in i systemet och ställer sig på kö för att komma in i nästa operation.
När operationen är färdig återupprepar produkten proceduren genom hela flödet i en
förutbestämd ordning fram tills att den är klar att lämna systemet och placeras i ett
värdigvarulager eller åker ut till kund (Lee 1989).
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Detta står i motsats till dragande system (pull), där tillverkning sker då den förbrukande
aktören begär produkt eller material (Jonsson och Mattsson 2011). Lee (1989) beskriver ett
dragande system där en process aktiviteter startar av ett kanbankort1. Detta kanbankort är
kopplat till materialnivåerna vid en station och innan en produkt kan starta operationen
kontrolleras att alla krav uppfylls (rätt material på plats till exempel). Om materialnivåerna är
under återfyllnadsnivån2 kommer produkten att placeras i en kö innan den kan bearbetas i
operationen (Lee 1989). Enligt Liker (2004) är det dragande systemet inspirerat av snabbköp,
där det fylls på med nya varor på hyllorna först när kunden kommer och köper, dvs kunden
drar ut produkter på hyllorna.
3.1.3. Ledtid
Ledtid kan definieras på flera olika sätt, men generellt är det tiden från det att ett behov av en
aktivitet eller aktiviteter uppstår, till dess att vetskap finns om att aktiviteten eller aktiviteterna
blivit utförda (Olhager 2013). Det är också vanligt att ledtid beskrivs som tiden från beordring
till inleverans (Mattsson 2004).
Olhager (2013) beskriver tre typfall av ledtid som alla står för ett eller flera led i produktens
framtagning:




Ledtid för utveckling av ny produkt.
Ledtid i produktion utifrån producentens perspektiv.
Ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv.

Ledtiden kan även delas upp i tre delar. Den består då först av en administrativ del vilket är
den del som beskriver den administrativa tiden vid orderläggning. Vidare består den av en
inplaneringsdel, vilken representerar tidsfördröjningar i ordern, och en genomförande del som
är antingen leveransledtid för leverantören eller genomloppstid i produktionen (Mattson
2004).
3.1.4. Omställningstid
Omställningstid kallas även för ställtid och utgörs av den tiden det tar att ställa om
produktionsutrustningen från tillverkningen av en produkt till en annan. En mer precis
definition är att definiera ställtiden som tiden mellan den sista korrekta enheten i ett parti till
den första korrekta enheten i nästa parti (Olhager 2013). Omställningstiden är något som bör
reduceras så mycket som möjligt då det är kapacitetskrävande att ställa om sina maskiner.
Detta eftersom att det under omställning inte går använda maskinen för bearbetning av
produkter under tiden. Minskas ledtiderna kan både den totala tillgängliga kapaciteten och
flexibiliteten i produktionen öka (Olhager 2013).
Ställtiden är densamma oavsett hur många enheter som produceras i samma parti (Olhager
2013; Mattsson 2004) och kan variera mellan några minuter till flera timmar beroende på typ
av produkt och process (Olhager 2013).

3.2.

Lean produktion

Konceptet med lean produktion kommer ursprungligen från Toyota i Japan. Efter andra
världskriget led flera japanska tillverkare av brist på både ekonomiska och mänskliga
tillgångar såväl som material, och ett nytt sätt behövdes att för att kunna konkurrera med de
amerikanska biltillverkarna trots dessa tillkortakommanden (Womack, Jones & Roos 1990).

1

Kanban beskrivs i kapitel 3.6.4.
Återfyllnadsnivå innebär den förutbestämda nivån av produkter som skall finnas på plats i lager, och som
signalerar att de måste ske en materialbeställning.
2
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Mot bakgrund av detta begav sig därför den japanska ingenjören Eliji Toyoda under våren
1950 till USA. Målet var att studera massproduktion hos Ford i Detroit, som då var den
största och mest effektiva tillverkningen i världen. Toyoda insåg dock snabbt att
massproduktion aldrig skulle fungera i Japan av flera anledningar. Bland annat var den
inhemska marknaden liten och krävde ett brett utbud av bilar, men också för att den
krigshärjade japanska ekonomin gjorde det omöjligt att investera i den moderna
produktionsteknik som fanns i väst (Womack, Jones & Roos 1990).
Istället för att kopiera tillverkningsmetoderna hos Ford började Eliji Toyoda ihop med Taiichi
Ohno utveckla ett produktionssystem bättre anpassat för de förutsättningar som fanns i Japan.
Ur detta föddes senare vad Toyota kom att kalla för Toyota Production System (TPS), och
som i och med boken ”The Machine That Changed the World” fördes till västvärlden under
epitetet ”lean” (Womack, Jones & Roos 1990).
Lean produktion utgår ifrån att endast utföra de aktiviteter som skapar värde ur kundens
perspektiv. Alla aktiviteter som inte bidrar med att skapa värde betraktas som slöserier, muda,
skall elimineras ur tillverkningsprocessen (Dhandapani, Potter & Naim 2004; Brown, Collins
& McCombs 2006). Womack och Jones (2003) beskriver lean produktion som ett sätt att
specificera värde, utföra värdeskapande aktiviteter i den bästa ordningen, utföra dem när de
efterfrågas, utan avbrott och hela tiden bli mer och mer effektiva i sitt utförande. De menar att
begreppet lean syftar till att utföra mer samtidigt som resurserna slits mindre (Womack &
Jones 2003).
Hines, Holweg och Rich (2004) menar att det är viktigt att påpeka att lean inte handlar om att
exploatera och öka pressen på produktionsarbetare för att öka effektiviteten. Det handlar inte
heller om att om att ta bort jobb när effektiviteten blir bättre, utan om att hitta andra
meningsfulla arbetsuppgifter medarbetarna kan göra när effektiviteten blir bättre.
Womack & Jones (2003) har definierat lean produktion som en femstegsprocess: specificera
värde för varje produkt, identifiera värdeflödet för varje produkt, se till att värde flödar utan
avbrott, låt kunden dra värde från producenten och strävan efter perfektion:
Specificera värde är det första steget mot lean produktion. Ur kundens perspektiv finns en
tillverkare av vara (eller en tjänst) endast till för att skapa värde för just kunden och av den
anledningen kan värde endast definieras av den slutgiltiga kunden. Att tillhandahålla fel
produkt eller tjänst betraktas som slöseri, även om det sker på rätt sätt.
Identifiera värdeflödet för varje produkt. Värdeflödet är allt det som krävs för att ta en
produkt eller tjänst från en idé till färdig produkt. Detta delas upp detta i tre delar;
problemlösning, informationshantering och fysisk framtagning. Fysisk framtagning innebär
det steg där råmaterial förvandlas till färdig produkt och slutligen levereras till kund. Detta
flöde sträcker sig alltså utanför det egna företaget. Att identifiera hela värdeflödet för
specifika produkter eller produktfamiljer är således nästa steg i lean produktion.
Strävan efter perfektion. När företaget på ett korrekt sätt har specificerat värde, identifierat
hela värdeflödet, skapat ett kontinuerligt produktionsflöde och börjat låta kunderna dra
produkter ur produktionen blir det tydligt att detta är en process utan slut. Arbetet med att
förbättra verksamheten fortsätter kontinuerligt, när värdet att flödar snabbare kommer alltid
nya slöserier att hittas som i sin tur måste elimineras. Detsamma gäller för det dragande
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flödet, ju mer flödet dras desto fler hinder uppdagas som måste tas bort. På samma sätt strävas
det hela tiden efter att definiera värdet mer och mer exakt.
Womack & Jones (2003) nämner att den kanske viktigaste delen på väg mot perfektion är
något som kallas för transparens. I en lean produktion måste alla kunna se allting så att det
lättare kan upptäckas sätt att skapa värde på. Detta gäller inte bara alla i det egna företaget,
utan också leverantörer, distributörer och kunder.
Womack & Jones (2003) hävdar att flödestänkande kan appliceras på vilken aktivitet som
helst även om den är lättast att se och förstå i den klassiska tillverkningsindustrin eftersom det
var här teknikerna utvecklades. Författarna har själva använt teorierna bakom lean produktion
i flera andra typer av branscher: resebranschen, sjukvården, matproduktion, distribution och
byggnadsindustrin. Det är viktigt att anpassa leanteknikerna för att dessa skall kunna
användas i det egna värdeflödet. (Womack & Jones 2003)

3.3.

Resurs-och flödeseffektivitet

Petersson et al. (2015) beskriver ett flöde som ett antal sammankopplade processer. Hur bra
flödet är avgör i längden hur nöjd kunden kommer vara, det vill säga, för att kunna
tillfredsställa sina kunder behövs ett flöde. Förutom kundnöjdhet påverkar även flödet hur väl
de insatta resurserna kan skapa värde. Är flödet i fokus för förbättringsarbetet är målet att
skapa en bra helhet (Petersson et al. 2015). Ett effektivt flöde består av två delar,
resurseffektivitet och flödeseffektivitet (Petersson et al. 2015; Modig & Åhlström 2015). En
lean verksamhet kan skapas genom att kombinera hög resurseffektivitet med hög
flödeseffektivitet (Modig & Åhlström 2015).
Modig och Åhlström (2015) menar att den traditionella formen av effektivitet är
resurseffektivitet. Att vara resurseffektiv innebär verksamheten organiseras så att de resurser
som skapar värde utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Modig och Åhlström (2015)
beskriver två grundprinciper när det talas om resurseffektivitet. Den ena innebär att utförandet
av varje uppgift delas in i flera mindre delar där olika personer eller funktioner i
organisationen får utföra en del vardera. Den andra grundprincipen är att stordriftsfördelar
eftersöks. Genom stordriftsfördelar kan ens resurser utnyttjas mer effektivt och på så vis
påverka styckkostnaden för en produkt. Resurseffektivitet mäts utifrån hur stor del en resurs
utnyttjas i relation till en viss tidsperiod och har länge varit det naturliga sättet att se på
effektivitet (Modig & Åhlström 2015). Petersson et al. (2015) förklarar mer att
resurseffektivitet grundar sig i att en verksamhet beror på intressenter som strävar efter att
verksamheten skall bedrivas med rätt mängd resurser. Finns för mycket resurser blir det en
större kostnad och intressenterna som äger och finansierar vill inte betala för mer än vad som
behövs. Produktivitet är ett mått på prestation som anger hur mycket värde som skapas i
relation till insatt resursmängd, det vill säga produktivitet är ett mått på resurseffektivitet
(Petersson et al. 2015).
Flödeseffektivitet är det “nya” sättet att se på effektivitet och innebär ett fokus på en enhets
väg genom företaget. Namnet flödeseffektivitet syftar till den enhet som flyter genom
organisationen, alltså flödesenheten (Modig & Åhlström 2015). Definitionen av
flödeseffektivitet är summan av den värdeskapande tiden en produkt har genom flödet i
relation till totala ledtiden, det vill säga att det är ett mått på hur mycket en flödesenhet har
förädlats under en tidsperiod (Modig & Åhlström 2015; Petersson et al. 2015). Med tidsperiod
menas den tiden från det att ett behov har identifierats fram tills att behovet är uppfyllt. Inom
21

denna tidsperiod identifieras hur mycket värdeskapande tid som enheten har. Kvoten mellan
dessa, värdeskapande tid och total tid, blir flödeseffektiviteten (Modig & Åhlström 2015).
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑

Eftersom flödeseffektivitet är kundfokuserat återfinns detta till exempel ofta inom vården. Där
blir det tydligt när en ”produkt”, det vill säga patienten, får vänta länge på diagnos och
behandling då stort fokus ligger på att verksamheten skall utnyttja sina resurser mycket.
Flödeseffektivitet skapar här kundvärde om väntetiden är kort efter uppsökt hjälp inom vården
(Modig & Åhlström 2015; Petersson et al. 2015). Det till en tillverkande industri menar
Petersson et al. (2015) att flödeseffektivitet istället handlar om att skapa förutsättningar för att
kunna leverera rätt kvalitet och rätt kvantitet i rätt tid utefter kundens önskemål.

3.4.

Toyota Produktion System (TPS)-huset

Petersson et.al (2015) beskriver hur en organisation kan göra för att arbeta fram sin
verksamhetsstrategi, och hur verksamhetsstrategin mynnar ut i ett Toyota produktion system
(TPS)-hus som kommunikationsmedel genom organisationen.
För att kunna skapa en lean-kultur inom en organisation handlar på ett konkret plan om att
kontinuerligt och konsekvent följa de samband som visas i den så kallade tankemodellen.
Tankemodellen är uppbyggd av en pyramid i tre våningar. Pyramidens bas består av Resultat,
”hur gick det?”, därefter Metoder/arbetssätt, ” hur göra?”, och i toppen finns Principer, ”hur
tänka?”. Värderingar omger hela pyramiden och förklarar hur de anställda skall förhålla sig
till organisationens olika intressenter. Värderingar formuleras ofta som få ord, vilket
möjliggör för olika tolkning. Värderingarna måste därför diskuteras och definieras så att alla
individer i organisationen förstår vilket beteende som förväntas (Petersson et al. 2015).
Principer hjälper till att hitta lösningar som gör att de uppsatta målen nås (Petersson et al.
2015; Olhager 2013). De två huvudprinciperna inom lean är Just-in-time (JIT) och Jidoka. JIT
innebär takt, kontinuerligt flöde och dragande system. Jidoka står för inbyggd kvalitet och
stoppa vid fel. Dessa är abstrakt formulerade för att kunna passa i alla typer av verksamheter
(Modig & Åhlström 2015). Vilka lösningar som de leder till kommer vara olika beroende på
utformningen av organisationen, varje verksamhet är unik och behöver anpassa värderingar
och lean-principer utefter sina förhållanden (Petersson et al. 2015).
Metoder/arbetssätt handlar om att utifrån lean-principerna välja arbetssätt som når resultatet
(Modig & Åhlström 2015). Det handlar om standardiserade arbetssätt och rutiner inom
organisationen. För att kunna efterleva den överenskomna modellen behövs
verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrningen kan bedrivas i två olika former, resultatstyrning
och metodstyrning. Resultatstyrningen grundar sig i att organisationen fokuserar på
ekonomiskt mätbara mål och nyckeltal. Ledningen efterfrågar resultat och är inte intresserad
hur målen nås (Greve 2014). Metodstyrning innebär att mål nås genom att förlita sig till ett
förutbestämt sätt att tänka och utföra sina arbetsuppgifter. Genomförs varje arbetsuppgift på
rätt sätt varje gång kommer resultatet bli som planerat.
Metodstyrning innebär att det finns tilltro till den operativa verksamheten och de valda
arbetssätten. De olika styrsätten är ytterligheter och en ledning är oftast en blandning mellan
de två. Viktigt att poängtera är dock för att kunna gå mot en lean verksamhet är det viktigt att
sträva efter en verksamhet med en hög grad av metodstyrning (Petersson et al. 2015).
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TPS-huset är det som visuellt visar hur Toyota Production System (TPS) är uppbyggt och
själva TPS har under flera decennier utvecklats och justerats för att se ut som det gör idag, se
exempel i figur 1 (Olhager 2013). Petersson et al. (2015) tydliggör att syftet med huset är att
visuellt kunna kommunicera principerna genom organisationen. Huset skall betraktas nedifrån
och upp och utgörs av en grund varpå hela huset vilar, detta exemplifieras i figur 1. Detta
skall symbolisera de grundläggande principerna i TPS (Olhager 2013; Petersson et al. 2015).

Figur 1: Exempel på TPS-hus. (Hämtad och modifierad från Petersson et al. (2015) ss. 148.)

Ovanpå grunden finns två pelare, som visas i figur 1, som i TPS utgörs av Jidoka, vilket
innebär att en defekt produkt aldrig tillåts gå vidare till nästa steg i processen, och Just-in-time
(Kehr & Proctor 2016). Högst upp på huset finns 5S och eliminering av slöserier (Olhager
2013). Strukturen av principerna i form av ett hus hjälper de som tar del av visualiseringen att
minnas uppbyggnaden och vad ”huset” innehåller, se figur 1. Dock är det viktigt att påpeka att
de fåtal ord som ryms inom modellen står för egen tolkning hos åskådaren. Skall principer
kommuniceras genom verksamheten är det viktigt att ha understödjande dokument som
förklarar hur de skall tolkas i den aktuella organisationen (Petersson et al. 2015).
Varje del i TPS-huset är viktig, men det avgörande är hur varje del förstärker varandra (Kehr
& Proctor 2016). När Just-in-time reducerar lagerhållningen och möjliggör för ett
enstycksflöde kan problemen i processen synliggöras omedelbart. Detta i sin tur kräver att
personalen snabbt kan lösa ett uppkommet problem för att undvika att produktionen stannar,
vilket ställer höga krav på att de anställda kan komma ihop som en grupp för att lösa
problemen. Det är av den anledningen som ”människan” återfinns mitt i TPS-huset (Kehr &
Proctor 2016).

3.5.

Leanprinciper

I lean produktion finns det flera olika så kallade leanvertkyg och leanprinciper för att
eliminera slöserier och öka kvaliteten, Pavnaskar, Gershenson och Jambekar (2003) säger sig
ha hittat 101 stycken. Några exempel på principer och verktyg som återfinns i litteraturen är
just-in-time (JIT), enstycksflöde, kaizen, jidoka och heijunka (Liker 2004) samt
värdeflödeskartläggning, SMED och 5S (Bhasin & Burcher 2006). De leanpriciper som
presenteras i dett arbete är: kontinuerligt flöde, standardiserat arbetssätt, Just-in-Time,
ständiga förbättringar och utjämnad produktion.
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3.5.1. Kontinuerligt flöde
Petersson et al. (2015) beskriver kontinuerligt flöde som att allt inom företaget skall hållas i
rörelse, dvs. alla produkter, material och information. För att uppnå ett kontinuerligt flöde
strävas det mot att hålla korta avstånd mellan processer, ha små buffertar mellan processer, ha
delleveranser samt att ha både frekventa transporter och frekvent kommunikation. Detta
medför ökad flödeseffektivitet. Att ta bort buffertar helt är att föredra men problemet är att de
är nödvändiga för att kompensera för olika typer av förluster som sker i processer och flöden
(Petersson et al. 2015; Liker 2004). För att komma från nödvändiga buffertar skall rotorsaken
till dessa angripas. Något som talar för ett behov av buffertar är långa ställtider. Långa
ställtider leder till större partistorlekar och därmed skapas ett större buffertbehov. För att nå
ett enstycksflöde, det vill säga när partistorleken är ett, krävs korta ställtider (Petersson et al.
2015).
Finns ett flöde kommer kvalitet skapas rent generellt (Liker 2004). Flöde genererar även
andra fördelar som reducerar slöserier. Fördelar med enstycksflöde är enligt Liker (2004)
inbyggd kvalitet, sann flexibilitet, högre produktivitet, frigjord golvyta, förbättrad säkerheten,
förbättrad arbetsmoral och minskade lagerkostnader. Clayton (2007) ger ett exempel på hur
implementeringen av lean kunnat generera besparingar. Syftet med implementeringen var att
hitta kostnads- och platsbesparande lösningar på ett sjukhus näringsservice avdelning där
tillverkningen av matlådor tidigare skedde i batcher. Kostnadsbesparingen blev omkring nio
miljoner dollar och berodde på införandet av enstycksflöde. Detta utmanade systemet men
gav även många fördelar. Bland annat sparader mycket yta på att skicka en behållare för
maten åt gången istället för att ställa upp 50 behållare för uppläggning som de gjorde tidigare
(Clayton 2007).
3.5.2. Standardiserat arbetssätt
En arbetsstandardstandard (standard) är en överenskommelse om hur verksamheten på
detaljnivå skall bedrivas (Petersson et al. 2015). Den beskriver det för ögonblicket bästa
kända och överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment. Standarden gäller fram tills att ett
bättre arbetssätt har hittats. Standarder är viktiga för att kunna upptäcka avvikelser, kunna
förutsäga hur produktionen kommer ske samt skapa lärande. Det finns tre nivåer att
standardisera i en verksamhet, flödesnivå, processnivå och arbetsplatsnivå. En flödesstandard
hanterar överenskommelser om buffertar, hur behovssignaler skickas mellan olika processer,
vilken kapacitet har vi och vilka arbetstider gäller för de olika processerna i flödet etc. En
processtandard behandlar hur ett visst arbete skall utföras och hur lång tid det skall ta, när
förebyggande underhåll på maskiner skall utföras och hur dokument skall namnges etc. På
den sista nivån finns arbetsplatsstandarder, dessa är en överenskommelse om hur
utformningen av arbetsplatsen skall vara, var material, verktyg, dokument och så vidare skall
förvaras samt vem som ansvarar för vad på arbetsplatsen (Petersson et al. 2015).
En standard som beskriver arbetssätt kallas metodstandard. Denna anger vad som skall göras,
hur det skall göras samt hur lång tid det skall ta att utföra uppgiften. Förutom att
metodstandarden bidrar till lärande om vad som är bästa sättet att arbeta just nu bidrar det
även till att förbättra säkerhet, ergonomi, kvalitet och effektivitet (Petersson et al. 2015). Det
är först efter att en standard upprättats som förbättringarna kan mätas (Petersson et al. 2015;
Abdullah 2003). Standarder används för att eliminera icke värdeskapande aktiviteter samt
slöserier (Abdullah 2003) och är ett vedertaget verktyg inom processindustrin (Panwar et al.
2015). Standardisering ser till att varje arbetsmoment är organiserat och producerar på det
effektivaste sättet som är känt just nu. Oavsett vem som utför operationen skall kvaliteten på
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utfallet vara detsamma (Abdullah 2003). För att lyckas anser Panwar et al. (2015) att
standardiserade arbetsuppgifter skall implementeras i ett tidigt skede, speciellt inom alla
tillverkande industrier.
3.5.3. Just In Time (JIT)
En av grundstenarna i TPS är Just in Time (JIT) och är i grund och botten ett försök att
producera eller köpa in produkter precis i tid för att användas (Lee & Ebrahimpour 1987). JIT
är ett dragande system som består av en uppsättning principer, redskap och tekniker som
tillsammans möjliggör produktion och leverans i små kvantiteter och med korta ledtider
(Liker 2004). Det dragande systemet används för att förmedla behov bakåt i
produktionskedjan och detta kan uppnås genom ett kanbansystem (Olhager 2013). Lee och
Ebrahimpour (1987) beskriver JIT som en tillverkningsteknik som skall ses som ett komplett
system designat för effektiv och kvalitetsinriktad produktion riktat till en tillverkning av flera
olika produktvarianter.
Ett dragande system, likt JIT, ökar förutsättningarna för att kunna leverera rätt produkter i rätt
tid och av rätt kvantitet till kund (Liker 2004). När produkter kan levereras med denna
exakthet blir det möjligt att hålla en låg nivå på produkter i arbete (PIA) vilket är ett av
syftena med JIT (Lee & Ebrahimpour 1987). En hög nivå på PIA kan förvisso kännas
bekvämt men fördelen med att reducera PIA är att kapitalbindning och hanteringskostnader
minskar, men framförallt synliggörs problem i produktionssystemet (Olhager 2013). Fler
syften med JIT är att hålla minimalt med färdigvarulager och att tillverkningen hålls repetitiv
(Lee & Ebrahimpour 1987).
För att kunna använda sig av JIT-produktion krävs att bl.a. en utjämnad produktion,
standardiserade arbetssätt och medarbetare tränade för flera olika arbetsuppgifter (Lee &
Ebrahimpour 1987). Vidare krävs också korta ställtider och ledtider, ett flödesorienterat
produktionssystem, små partistorlekar och ett decentraliserat kvalitetsarbete (Olhager 2013).
Lee och Ebrahimpour (1987) beskriver att JIT kan lång tid att implementera då det kräver
flera förändringar både internt och externt. Det kan ta flera år innan systemet fungerar fullt ut
men fördelarna är stora och ger långvariga effekter på organisationen.
3.5.4. Ständiga förbättringar (Kaizen)
Brunet och New (2003) beskriver kaizen som arbetarnas delaktighet i processförbättringarna
och är nyckeln till den japanska tillverkningens framgång. Ordet Kaizen är det japanska ordet
för förbättring (Brunet & New 2003), Maarof och Mahmud (2015) hävdar dock att ordet
innehåller två ord, kai och zen med betydelserna ständig och bättre, alltså ständiga
förbättringar, Petersson et al. (2015) står även dem bakom benämningen ständiga
förbättringar. Filosofin baseras på förståelsen för att vårt sätt att leva kräver en konstant
förbättring, och är därför ett bra sätt att öka sitt företags konkurrenskraft (Maarof & Mahmud
2015).
Suárez-Barraza, Ramis-Pujol och Estrada-Robles (2012) beskriver principen som ett sätt att
minska slöserier och den kan anpassas till alla företags speciella förutsättningar (Brunet &
New 2003). Ljungström (2003) anser att ett bra första steg i att implementera ständiga
förbättringar är att börja med verktyget 5S. Fördelarna är bland annat att det är enkelt att
förstå, direkt användbart i den dagliga verksamheten, den involverar alla på företaget och
skapar snabba resultat utan att kräva stora strukturella förändringar. Syftet med ständiga
förbättringar är att genom små ständiga förändringar nå ett större mål, detta uppnås genom att
de anställda hela tiden jobbar för en bättre arbetsstandard (Maarof & Mahmud 2015;
Petersson et al. 2015).
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3.5.5. Utjämnad produktion (Heijunka)
Utjämnad produktion, eller “Heijunka”, är en en nyckelkomponent inom TPS och därmed
också för JIT (Peterson et al. 2015; Yavuz & Akçali 2007). Det är dessutom viktigt ur ett både
ett flödes- och kvalitetsperspektiv (Peterson et al. 2015). Att jämna ut sin produktion är ett av
de första stegen till att kunna använda sig av JIT i tillverkningen (Yavuz & Akçali 2007).
Att jämna ut ett flöde innebär att produktionens planeras att flödet beläggs så jämnt som
möjligt över tiden. När beläggningen av resurserna görs så jämnt som möjligt kan det
undvikas att resurser blir så högt belastade att de inte hinner med vilket är positivt för både
flödes- och resurseffektiviteten, men också för kvaliteten. Om produkterna slipper vänta
framför en överbelastad resurs ökar flödeseffektiviteten (Peterson et al. 2015).
Att ha en jämn belastning på sina resurser påverkar även kvaliteten positivt eftersom plötsliga
stopp i produktionen kan förhindras och perioder med för låg beläggning uteblir (Liker 2004).
Detta medför att arbetstempot blir jämnt och behagligt samt personalen slipper ta genvägar för
att hinna med sitt arbete. Att utjämnad produktion även är positivt för resurseffektiviteten
beror på att det med ett jämnt resursbehov över tid blir lättare att matcha en insatt resurs med
resursbehovet (Peterson et al. 2015).

3.6.

Leanverktyg

Alla leanverktyg är utvecklade för att på olika sätt tjäna syftet att eliminera slöseri och öka
kvaliteten. Men för att verktygen skall vara värdefulla måste rätt verktyg användas till rätt
ändamål och det finns flera exempel på när leanverktyg applicerats fel när företag påbörjat sin
leanresa (Pavnaskar, Gershenson & Jambekar 2003). Pavnaskar, Gershenson och Jambekar
(2003) skriver om tre olika typer av felapplicering: Fel verktyg används för att lösa ett
specifikt problem, alla problem försöker lösas med samma verktyg eller att alla verktyg
används för att lösa varje problem. Bhasin och Burcher (2006) föreslår i likhet med Womack
och Jones (2003) att istället för att bara ta till sig ett eller ett par stycken dessa bör använda
samtliga. I motsats till detta beskriver Abdulmalek och Rajgopal (2007) att vissa leanverktyg
är bättre lämpade än andra för individuella verksamheter, och att somliga verktyg inte går att
applicera överhuvudtaget under vissa förhållanden.
Företag som startar upp ett lean-projekt i sin verksamhet använder sig i första hand av
leanverkyg så som 5S, SMED, Kanban och supermarket. Detta står emellertid inte att betrakta
som en lean verksamhet ur ett Toyota Production System (TPS)-perspektiv, även om
verktygen som använts gett goda resultat (Liker 2004). Lean produktion har väldigt lite att
göra med en uppsättning verktyg, utan handlar i första hand om en kulturell förändring i
organisationen (Liker 2004).
Leanverktygen har även beskrivits som ett sätt att implementera de olika leanprinciperna.
Lean produktionssystem är en uppsättning av verktyg och tekniker för att identifiera och
eliminera slöserier (Anvari et al. 2010, se Mostafa, Dumrak & Soltan 2013, s. 6). Liker (2004)
å sin sida tror att det är här i problemet ligger när tillverkning på Toyota jämförs med
amerikanska tillverkningsindustrier. Liker (2004) beskriver att amerikanska företag gärna tar
till sig idéerna om leanverktyg, men har inte förstått vad som får dessa att arbeta tillsammans i
ett system.
I denna studie kommer följande leanverktyg att presenteras närmare: värdeflödeskartläggning,
SMED, 5S, kanban och supermarket.
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3.6.1. Värdeflödeskartläggning
Ett sätt att identifiera slöserier är genom värdeflödeskartläggning (VFK) (Dhandapani, Potter
& Naim 2004). Värdeflödeskartläggning är ett verktyg ofta använt när det talas om lean
produktion. Det innebär att med hjälp av olika symboler, ikoner och illustrationer avbildar
hela produktionsprocessen på ett enda pappersark. På detta sätt skapas en överblick över hur
material-och informationsflödet ser ut i nuläget (Parthanadee & Buddhakulsomsiri 2014). En
illustration av hur en värdeflödeskartläggning ser ut finns i figur 2.

Figur 2: Value stream map parts (Penfield 2013).

Syftet med en VFK är att definiera nuläget och på så sätt kunna identifiera alla typer av
slöserier i värdekedjan (Rother & Shook 2004). Detta görs genom att skriva ner alla steg i en
process så som den ser ut just nu. Stegen i processen målas upp på en karta, och det kan
handla om allt från processer för enkel administration på kontoret, till flödet av råmaterial från
leverantör till färdig produkt hos slutkunden (Womack & Jones 2003; Bellgran och Säfsten
2005). Erlach (2013) menar att kartan baseras på sex baselement. Dessa är
produktionsprocessen, produktionsplaneringsprocessen, materialflöde, informationsflöde,
kunden och leverantören.
Det är viktigt att hela flödet finns på en enda karta vilken skall sammanlänka flödet av
information som kommer från kunden till tillverkaren av den aktuella produkten (eller
tjänsten), med information om hur kundens order omvandlas hos tillverkaren på sin väg mot
sin slutdestination (Womack & Jones 2003).
Att på detta sätt koppla ihop efterfrågan med företagets förmåga att svara på denna gör att det
på ett enkelt sätt går att se hur efterfrågan och responsen på denna är sammanlänkade. Det är
detta som är själva kärnan i hur värde skapas (Womack & Jones 2003).
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Värdeflödeskartläggning kan användas för att antingen kartlägga endast en specifik
produktfamilj, eller för en kartläggning som sträcker sig bortanför företagets egna gränser
(Jasti & Sharma 2013). Jasti & Sharma (2013) presenterar i sin litteraturstudie att VFK bl.a.
har använts för att förbättra hela värdeflödeskedjan i en process eller enstaka produktionslinor
i den diskreta tillverkningsindustrin såväl som i plastindustrin.
Enligt Brown, Collins & McCombs (2006) och Dhandapani, Potter & Naim (2004) finns det
icke-värdeskapande aktiviteter som inte tillför värde till kunden, men som ändå måste
betraktas som nödvändiga då de anses stötta kundbehovet.
Dhandapani, Potter och Naim (2004) har identifierat tre olika typer av aktiviteter i flödet:




Icke värdeskapande aktiviteter. Dessa är rent slöseri och skall elimineras helt.
Nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter. Är också slöserier men är nödvändiga för
verksamheten.
Värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som bidrar med värde till kunden.

Mätetal som används vid en kartläggning kan vara takttid, cykeltid, ledtid och ställtid.
Kartläggningen går att göra på en övergripande nivå men även i mer detaljerade delprocesser.
Tidsaxeln i botten gör att förhållandet mellan värdehöjande aktiviteter och total tid som läggs
i processen enkelt kan urskiljas (Bellgran & Säfsten 2005).
3.6.2. Single Minute Exchange of Die (SMED)
För att upprätthålla sin konkurrenskraft på marknaden är det nödvändigt för företag att
eliminera slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter och en viktig del i det är att reducera
sina ställtider. Detta gäller kanske speciellt för företag som producerar flera olika produkter,
då det är extra viktigt med en produktionsprocess där ställtiderna inte står i vägen för
produktiviteten (Moreira & Garcez 2013).
Ett vanligt sätt att reducera sina ställtider är den, av Shiego Shingo framtagna, SMEDmetodiken. SMED står för ”Single Minute Exchange of Die” och har som målsättning att
omställningstiden skall reduceras till under 10 minuter (Olhager 2013). SMED gör det möjligt
för ett företag att snabbare svara på förändringar i efterfrågan, vilket leder till både reducerade
ledtider och eliminerade slöserier vid omställning (Moreira & Garcez 2013).
Metoden går ut på att så kallad inre omställning särskiljs från yttre omställning och kan
appliceras på vilken maskin som helst (Moreira & Garcez 2013). Inre omställningar är sådana
som kräver att maskinen står stilla medan yttre omställningar kan göras medan maskinen
fortfarande är igång (Olhager 2013). Innan SMED-metoden utvecklades minimerades
kostnaderna för en maskin som stod stilla på grund av omställning genom att producera stora
batcher. På så sätt kunde den lägsta möjliga andelen ledig tid per producerad enhet hittas
(Moreira & Garcez 2013). Med hjälp av SMED går det alltså att komma ifrån de stora
batcherna, men öppnar också bland annat upp för ett mer flexibelt produktionssystem (Singh
& Khanduja, 2010).
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Severson (1988) beskriver fem principer för att åstadkomma snabba omställningar med hjälp
av SMED:
1. Skilj mellan inre- och yttre ställtid.
2. Separera yttre moment vid omställning från inre.
3. Gör om så många inre omställningsaktiviteter som möjligt till yttre.
4. Effektivisera den återstående inre omställningen.
5. Effektivisera de återstående yttre omställningarna.
För att reducera ställtiden hjälper det alltså inte att bara särskilja inre ställtid från yttre ställtid,
utan det är först när de yttre omställningsaktiviteterna görs utan att stänga ner sin maskin som
omställningstiden kan bli kortare. Genom att planera och sätta upp de yttre omställningarna
kan minuter och timmar kapas från ställtiden, ofta mellan 30 och 50 procent bara genom att
separera den inre ställtiden från den yttre, och gör de yttre omställningsaktiviteterna utan att
stänga ner maskinen (Severson 1988). Metoden har också använts i flera studier där en
signifikant reducering av ställtiden kunnat urskiljas (Patel, Shaw & Dale 2001; Moreira &
Garcez 2013; Singh & Khanduja 2010).
Däremot är det viktigt att komma ihåg att de stora fördelarna med SMED uteblir om det
appliceras på en maskin som inte är en flaskhals (Singh & Khanduja 2010). En maskin som
inte är en flaskhals har redan mer kapacitet än den utnyttjas för och det blir då uppenbart att
SMED i första hand bör fokuseras till den eller de maskiner som är en flaskhals (Singh &
Khanduja 2010).
Det kan finnas flera orsaker till att ställtiden är längre än nödvändigt. Det kan bland annat
handla om brist på standardisering och ordning och reda vid arbetsplatsen. Ofta har varje
operatör sitt eget sätt att ställa om maskinen på vilket påverkar omställningstiden negativt
(Singh & Khanduja 2010; Moreira & Garcez 2013). Det kan därmed konstateras att det finns
ett behov av att standardisera sina omställningar samt att tillsammans med SMED även
implementera 5S (Singh & Khanduja 2010). Vidare presenterar Patel, Shaw och Dale (2001) i
sin fallstudie att omställningstiden negligerades då den inte sågs som en förlorad möjlighet att
producera, vilket spelade en stor roll för tiden det tog att ställa om maskinen. Även här kunde
en brist på standardiserade omställningar observeras.
Patel, Shaw och Dale (2001) har identifierat fyra huvudsakliga barriärer att övervinna för att
implementera SMED, och får även visst medhåll från Moreira och Garcez (2013):
-

Brist på finansiella medel.
Motstånd från operatörer och mellanchefer.
Det finns ingen strategi för att applicera SMED.
Bristande kunskaper och utbildning av metoden.

För en framgångsrik implementering av SMED måste det alltså även tillhandahållas adekvat
utbildning av metoden, samt att alla som skall använda metoderna involveras när det nya
arbetssättet tas fram (Moreira & Garcez 2013).
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3.6.3. 5S
En förutsättning för att kunna standardisera sitt arbete är en välorgansierad och funktionell
arbetsplats (Petersson et al. 2015). 5S är en metod som syftar till att just skapa just detta, en
organiserad arbetsplats där allt har en egen plats och alltid ligger färdigt att användas.
Metoden är ett vanligt startskott då ett lean-arbete påbörjas vilket delvis beror på att det är en
metod som är enkel att förstå och bjuder in alla att delta på sina egna villkor (Petersson et al.
2015).
5S är uppbyggd i fem på varandra följande moment, där alla moment börjar med bokstaven S:
-

Sortera
Strukturera
Systematisk städning
Standardisera
Självdisciplin

Momenten finns beskrivna i detalj i ”Lean, gör avvikelser till framgång” (Petersson et al.
2015, ss. 310-312).
I förlängningen är det meningen att 5S skall förbättra vardagen för medarbetarna och att skapa
rätt attityder och beteenden hos dem. En vanlig missuppfattning är dock att 5S endast handlar
om att städa, då det ofta förknippas med ordning och reda (Petersson et al. 2015).
Ett framgångsrikt 5S-arbete skapar möjligheter för att öka produktiviteten och den verkliga
kapaciteten. Det finns uppskattningar om att 25 procent av en persons arbetstid, alltså ca 10
timmar i veckan, går åt till att leta efter verktyg, material och information (Petersson et al.
2015).
3.6.4. Kanban
Vid lean produktion eftersträvas att endast återfylla sitt lager med det som faktiskt blivit sålt
och att göra det med snabba ledtider (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). Ett sätt att göra
det på är med hjälp av kanban som är en möjlig metod att använda sig av vid dragande
tillverkning (Bicheno 2006). Dragande tillverkning innebär att en produkt hålls kvar på
arbetsstationen tills nästa steg i processen blir ledigt och kan ta emot produkten (Esparrago &
Romeo 1988). På så sätt tillverkas endast det som är nödvändigt och undviker på så sätt
överproduktion (Bicheno 2006).
Ett kanban-system använder sig av kort eller någon annan typ av markering för att godkänna
start av produktion eller förflyttning av material mellan olika arbetsstationer. Metoden
används för att styra med vilken sekvens olika order skall gå genom flödet men också för att
kontrollera lager och leverantörer (Esparrago & Romeo 1988). Att använda kort i
tillverkningen har på ett eller annat sätt funnits länge i tillverkningsindustrin men då i form av
produktetiketter, fakturor, arbetsblad etc. Skillnaden är att den typen av kort används vid
tryckande tillverkning, medan kanban bygger på en dragande tillverkning (Esparrago &
Romeo 1988).
För att kunna tillämpa kanban krävs bl.a. korta ställtider, standardiserat arbete och få avbrott i
tillverkningen pga maskinhaverier (Bicheno 2006). Harrison, van Hoek & Skipworth (2014)
hävdar att det även är nödvändigt med en relativt stabil efterfrågan för att kanban skall kunna
fungera effektivt.
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Viktigt är att kanban inte förväxlas med JIT, då kanban är ett undersystem inom ett JITsystem och endast kan existera om produktionen följer en JIT struktur (Esparrago & Romeo
1988).
3.6.5. Supermarket
På platser i produktion där små mellanlager är ofrånkomliga kan ett så kallat supermarket
användas. En supermarket används även för att styra produktionen där det inte är möjligt att
skapa ett kontinuerligt flöde uppströms (Rother & Shook 2004). Supermarkets ligger i linje
med principen JIT (Faccio, Gamberi, Persona, Regattieri & Sgarbossa 2013) och fungerar på
så vis att den framförvarande operationen genom att förbruka produkter beordrar
bakomvarande operation att de måste producera (Rother & Shook 2004). Faccio et al. (2013)
beskriver supermarkets som decentraliserade logistikområden placerade nära de operativa
områdena och används som förvaring av komponenter som krävs i tillverkningen.
Supermarkets medför att produktionsplanering inte behöver göras men detta förutsätter att
många dragande flöden i resten av verksamheten fungerar samt att det finns ett fungerande
kanbansystem, antingen med riktiga kort eller elektroniska kanbankort (Rother & Shook
2004).
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4. Fallstudie
Detta kapitel behandlar företaget Lesjöfors industrifjädrar AB, den värdeflödeskartläggning
som genomförts samt en beskrivning av den information som erhållits vid intervjuer på
företaget.

4.1. Lesjöfors industrifjädrar AB
Lesjöfors industrifjädrar AB är en fullsortimentsleverantör av standardfjädrar och
kundanpassade fjädrar och har producerande verksamhet över stora delar av världen.
Produktionen i Hudene startade 1954 och har sedan dess bedrivits framgångsrikt. Företaget
erbjuder idag ca 5000 olika produktvarianter till ca 1000 st unika kunder varje år. Idag finns
55 st anställda på företaget som arbetar tvåskift och fjädrarna tillverkas i stål, rostfritt stål,
titan, aluminium och superlegeringar helt utefter krav från kund. En fjäder tar mellan några
hundradelar till någon minut att forma. Detta i kombination med att omställningstiden är
väldigt lång gör att tillverkningen sker i stora batcher baserade på kundorder (lot-for-lot). I
fabriken finns alla maskiner av samma sort samlade på ett ställe och storleken på maskinerna
gör det svårt att placera på olika sätt.
På företaget finns ett utarbetat produktionssystem som till stor del fokuserar på ett effektivt
resursutnyttjande. Sedan den nya VD:n och fabrikschefen tillträdde har ett arbete påbörjats för
att förbättra verksamheten och resurseffektiviteten. En stor del i detta har varit att
produktionsplaneringen förändrats och på så sätt har också flödet genom fabriken förbättrats.
Detta märks främst då ledtiden minskat från 5-6 veckor till 3-4 veckor. För att öka förståelsen
för fabrikens helhet har dagliga produktionsmöten införts. Vidare har arbetet med ständiga
förbättringar återupptagits där alla uppmuntras att föreslå förbättringar för verksamheten. En
stor del i detta arbete är de veckomöten som hålls där förbättringsförslagen tas upp. Det är
också under dessa veckomöten som uppföljningen av förbättringsförslag kommuniceras till
avdelningarna.
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4.2. Värdeflödeskartläggning
För att identifiera slöserier inom Lesjöfors industrifjädrar produktion och definiera nuläget har
en värdeflödeskartläggning genomförts, se figur 3. Den streckade linjen förtydligar
avgränsningarna.

Figur 3: Värdeflödeskarta över nuläget hos Lesjöfors industrifjädrar AB
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Produkten som studerats är en industrifjäder tillverkad av kalldragen olegerad fjäderståltråd.
Tråden är 7,7 millimeter i diameter och varje fjäder är ca 23 cm hög. Denna fjäder är en stor
del av den produktion som sker på Lesjöfors industrifjädrar AB och fjäderns flöde kan ses
som representativt för en produktfamilj.
Materialet köps in på halvårsbasis då 22 ton tråd köps in åt gången. Anledningen till att det
köps in så mycket åt gången är att leverantören ger mängdrabatt. Tråden förvaras sedan i ett
materiallager under 180 dagar i väntan på förbrukning. Första steget i tillverkningsprocessen
kallas för lindning. Det finns två typer av lindning, grov och klen. Den studerade
produktgruppen hör till den grova lindningen, och just den studerade fjädern lindas i maskin
FSE93 och det är här fjädern får sin form. I anslutning till lindningsmaskinen finns ett
transportband som tar varje fjäder upp och igenom en ugn. När fjädern passerat genom ungen
trillar den ner i en pallkrage. När pallkragen är full flyttas denna till ett mellanlager och ersätts
av en ny pallkrage. Produkterna befinner sig i detta mellanlager i ca fyra dagar. Här görs
också en kvalitetskontroll med hjälp av stickprov för att kontrollera att inställningen i
lindningsmaskinen är inställd efter kundens önskemål.
I nästa steg av processen slipas ändarna på fjädern i maskin OMD10 så att dessa blir släta och
fjädern kan stå. Maskinen slipar 16 stycken fjädrar åt gången och varje slipning tar 5 minuter,
dvs. 300 sekunder, se tabell 3. Efter slipningen flyttas fjädrarna till ytterligare ett mellanlager
där de befinner sig i tre dagar.
Sista steget i tillverkningsprocessen kallas för kulbombning. Maskinen behandlar en pall
fjädrar åt gången, vilket tar 46 minuter, dvs. 2750 sekunder, se tabell 3. Efter detta packas
fjädrarna och en sista kvalitetskontroll görs med hjälp av stickprov. Produkten förvaras sedan
under ca fyra dagar i ett färdigvarulager innan det skickas ut till kund. Ofta slutför en
operation hela ordern innan den går vidare till nästa operation.
Tabell 3: Sammanställning data cykeltid och ställtid

FSE93
Cykeltid (C/T) 14 s
Ställtid (S/T) 2,5 h

OMD10
300 s
2h

Kulbomb
2750 s
12 min

I figur 4 visas tidsaxeln som används för att beräkna flödeseffektiviteten. Tidsaxeln beskriver
dels total ledtid för produkterna i produktion, men även den värdehöjande tiden. Den
värdehöjande tiden är den tid kunden vill betala för (Womack & Jones 2003).

Figur 4: Tidsaxel från värdeflödeskartläggning hos Lesjöfors industrifjädrar AB.

Den totala tiden i produktion är 264 timmar och den värdehöjande tiden i produktion uppgår
till 3064 sekunder, vilket är ungefär 51 minuter. Med detta kan flödeseffektiviteten beräknas
till:
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

51 𝑚𝑖𝑛
51 𝑚𝑖𝑛
=
= 0,32%
264 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛
15840 𝑚𝑖𝑛
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I genomsnitt finns ett kundbehov om 8300 fjädrar per leverans. Detta baseras på statistik från
de senaste nio leveranserna till kund fördelat under drygt ett års tid. Men hjälp av den här
informationen har en takttid om fem minuter per fjäder tagits fram enligt följande:
Total tillgänglig arbetstid under två månader:
44 × 8 × 2 × 60 = 42240 𝑚𝑖𝑛
Kundbehov i genomsnitt under två månader:
8300 𝑠𝑡
𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

=

2240 𝑚𝑖𝑛
8300 𝑠𝑡

= 5,09 𝑚𝑖𝑛⁄𝑠𝑡

4.3. Arbetssätt
Efter ett antal intervjuer med operatörer från varje avdelning samt VD kunde det konstateras
att det finns tre byggstenar som verksamhetens kultur är uppbyggd på. I och med att fabriken
funnits så länge och att många operatörer har varit anställda i flera år finns det dels ett stort
fjäderkunnande i verksamheten. Intervjuerna har också givit att den goda stämningen och det
välfungerande samarbetet är bidragande orsaker till att de anställda just stannar kvar på
företaget så länge.
Fokus för arbetet har historiskt varit att vara så resurseffektiv som möjligt. Det är inte ovanligt
att operatörerna producerar mer än vad som egentligen är nödvändigt. Martin Korpås3, VD
och fabrikschef på Lesjöfors, uttrycker det såhär:
Historiskt har det absolut viktigaste varit att jag ska få ut fjädrar ur min
maskin och helst ska jag få ut 4200 i timmen istället för 4100 i timman, och
det är ju jätteviktigt men effekten blir inte så stor om vi inte kan ta hand om
det senare i flödet.
För att undvika detta och försöka ändra fokus till att inte göra mer än planerat arbetas det
mycket med att få operatörerna att se en helhet i produktionen och se nästa steg i kedjan. Ett
led i detta är att daglig styrning har införts genom att det varje morgon hålls ett
produktionsmöte där produktionschefen går igenom hur produktionen har gått under dygnet,
om det är några ordrar som ligger efter och hur utfallet har blivit i förhållande till beräknat
utfall. Vidare har planeringen av produktionen förändrats på så sätt att en veckoplanering har
införts. Tidigare fanns ingen specifik planering som talade om i vilken ordning ordrarna
skulle gå i maskinen. Denna förändring har medfört att varje operation vet vad de ska förvänta
sig och på så sätt kunna planera sina omställningar, vilket har bidragit till att korta ner
ledtiden.
Tidigare så fick man gå in till kontoret och be om tillverkningsordar och så
skrev dom ut några ordrar och så körde man dom lite i den ordningen man
ville, vilket innebar att man kunde köra en order antingen måndag eller
fredag.
(Martin Korpås VD Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017).

3

Martin Korpås VD Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017.
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Ett ytterligare led i arbetet med att få operatörerna att se helheten är att öka kompetensen hos
operatörerna, detta genom att utbilda operatörer på fler maskiner. Med hjälp av detta kan
operatörerna täcka upp för varandra vid sjukdom och det öppnar också upp för ett ökat
samarbete mellan avdelningarna.
Effektiviteten mäts idag genom att jämföra total maskintid med planerad maskintid samt
operatörernas instämplade tid jämfört med den totala maskintiden. VD4 berättar att det idag
inte finns något mätetal för att mäta flödeseffektiviteten även om genomloppstiden står under
bevakning.
Något som företaget också har börjat med är ökat fokus på förbättringsarbete som ett led i att
öka personalens engagemang. Genom veckomöten där förbättringsförslag tas upp kan
personalen få gehör för vad de tycker kan förbättras. Förbättringarna kan vara stora och gälla
hela företaget, eller små för varje avdelning. Dock är inställningen att små förbättringar
stannar inom avdelningen, medans stora förbättringsförslag tas upp med alla avdelningar.
Påbörjade förbättringar följs upp varje dag genom ett möte som varar i max 10 minuter, men
blir oftast inte längre än fem minuter.
Utifrån intervjuer verkar de anställda vara positivt inställda till förbättringsarbetet. Operatör
A5 säger arbetet har kommit igång jättebra det senaste året, och uppger också att ett
förbättringsförslag i mesta möjliga mån implementeras och testas inom en vecka.
Operatör D6 å sin sida berättar att små förbättringar mycket väl kan stanna hos den enskilda
individen och inte nödvändigtvis behöver kommuniceras ut till andra.
I ett försök öka effektiviteten har 5S implementerats, men i övrigt finns inga standardiserade
arbetssätt. Arbetet med 5S verkar emellertid ha fastnat vid att endast fokusera på att städa
arbetsplatsen och hålla ordning. En operatör uttrycker dock att hen saknar avsatt tid för att
arbeta med 5S ” …det har vi hållit på med länge men det är svårt att hinna med…det finns
ingen avsatt tid att arbeta med det…” (intervju med operatör C på Lesjöfors industrifjädrarAB
den 10 april 2017).
5S, ordning och reda i princip och det vi gör hela tiden.
(Operatör D på Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017)
…5S tänker man på städa först haha, ordning och reda.
(Operatör B på Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017)
När det kommer till standardiserade arbetssätt har intervjuerna visat att varje operatör har sitt
eget sätt att ställa om maskinerna på. En operatör7 berättar att det kan skilja flera minuter på
omställningstiden från person till person:
Jag vill inte säga att jag är redig på nåt sätt men vi ställer maskinerna
alldeles för olika […] det kan skilja 4-5 minuter på olika
inställningsprogram.
En annan operatör menar på att omställningstiden helt beror på hur mycket erfarenhet man har
”Ju mer år du har desto fortare ställer du så är det ju, det går inte att komma ifrån. Man har lite

4

Martin Korpås VD Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017.
Operatör A på Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017.
6
Operatör D på Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017.
7
Operatör A på Lesjöfors industrifjädrar AB, intervju den 10 april 2017.
5
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känsla som man inte kan lära ut utan det sitter, man vet.” (intervju med operatör B på
Lesjöfors industrifjädrar AB den 10 april 2017).

Figur 5: Nulägesbeskrivning av produktionssystemet med kultur, principer och mål hos Lesjöfors industrifjädrar AB.

Från intervjuerna har målet för företaget uppfattats vara resurseffektivitet och är därför
placerat i taket på det produktionsystem-hus som ger nulägesbeskriviningen av den kultur, de
principer samt verktyg som finns hos Lesjöfors industrifjädrar AB idag. Nuläget av
produktionssystemet finns visat i figur 4. Husets grund består av de värderingar som
identifierats vid intervjuer och det som bär taket är idag ett helheltsperspektiv av
verksamheten samt visualisering som kommunicerar ut produktionsuppföljningen till alla på
företaget.
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5. Resultat och analys
Här presenteras hur fallstudien på Lesjöfors industrifjädrar AB sammankopplas med
studerad teori. I detta kapitel analyseras de leanprinciper som studerats närmare i denna
studie kopplade till fallstudien. I kapitlet analyseras också de leanverkyg som studerats
närmare i denna studien kopplade till verksamheten på Lesjöfors industrifjädrar AB.
Resultat från genomförda intervjuer visar att Lesjöfors industrifjädrar AB idag arbetar med
leanverktyg, framförallt används 5S samt att det bedrivs ett arbete för att uppmuntra ständiga
förbättringar. Utöver detta ligger stort fokus på maskineffektivitet och det är denna som
framförallt mäts. Litteraturstudien har visat att en processindustri likväl som en diskret
tillverkningsindustri mycket väl kan arbeta med olika leanverktyg där Womack och Jones
(2003) och Bhasin och Burcher (2006) båda argumenterar för att alla verksamheter bör
använda samtliga leanverktyg. Dock finns det även de som argumenterar för att alla
leanverktyg inte är lämpliga i alla verksamheter (Abdulmalek & Rajgopal 2007). Används
inte rätt verktyg till respektive slöseri kommer dock effekten utebli (Pavnaskar, Gershenson &
Jambekar 2003).

5.1.

Toyota Produktion System -huset

Grunden som kulturen vid Lesjöfors vilar på har genom intervjuer identifierats till
“samarbete”, “god stämning” och “stort fjäderkunnande”. Generellt besitter medarbetarna en
hög kompetens inom sitt gebit av processen och dessutom har många varit anställda på
företaget länge. Detta gör att det finns ett stort fjäderkunnande inom organisationen. Utöver
detta har intervjuer med operatörer även givit en bild av att stämningen är god och att
samarbetet fungerar bra. Detta gäller inte bara operatörer och avdelningar emellan utan också
mellan ledningen och de anställda. Utifrån ett leanperspektiv står detta att betrakta som
produktionssystemets visuella grund (Olhager 2013; Petersson et al. 2015).
Ovanpå den visuella grunden står två pelare och symboliserar de principer som skall hjälpa
till att hitta lösningar för att uppnå de uppsatta målen (Petersson et al. 2015). I TPS utgörs
dessa av jidoka och JIT (Kehr W. & Proctor D. 2016). Det är dock olämpligt att kopiera
visualiseringen rakt av då det är viktigt att utgå ifrån den specifika organisationens utformning
och behov (Petersson et al. 2015). Genom den fallstudie som genomförts har jidoka och JIT
uteslutits ur den visuella presentationen till förmån för resurseffektivitet och flödeseffektivitet.
Detta då det råder stor resurseffektivitet på företaget, men behöver balanseras upp med
flödeseffektivitet. Flödeseffektiviteten påverkas av att företaget har stora maskiner, långa
omställningstider, inget standardiserat arbetssätt och tillverkar stora batcher.
Taket symboliserar målen för verksamheten och även detta måste anpassas utifrån det aktuella
tillståndet (Olhager 2013). Lesjöfors har idag långa ledtider till kund, enligt företagets
rådande sätt att mäta uppgår ledtiden till 3-4 veckor. VD har en vision om att kunna minska
ledtiden med ca 50 procent.
Studien har mynnat ut i ett TPS-hus helt anpassat till verksamheten på Lesjöfors
industrifjädrar AB, detta finns presenterat i figur 5. Kapitel 4.2, 4.3 och 4.4 förklarar vilka
principer och verktyg som valts ut och varför.
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Figur 6: Nästaläge för produktionssystem hos Lesjöfors industrifjädrar AB.

5.2.

Leanprinciper

5.2.1. Standardiserat arbetssätt
Det finns tre nivåer att standardisera i en verksamhet, flödesnivå, processnivå och
arbetsplatsnivå (Petersson et al. 2015). Trots att standardiserade arbetssätt är ett vedertaget
verktyg i processindustrin (Panwar et al. 2015) så är det inget som genomsyrar arbetet på
Lesjöfors. Dock har företaget påbörjat arbetet med standardisering, främst på flödesnivå där
produktionsmöten inrättats och används som en kommunikationskanal för de anställda.
Produktionsmötet följer en standard där det på förhand är bestämt vad som skall tas upp och i
vilken ordning detta görs. Däremot finns ingen överenskommen standard på arbetsplatsnivå
och processnivå.
Att ha en överenskommen standard är viktigt för att det dels är ett sätt att kunna upptäcka
slöserier (Abdullah 2003) men också för att kunna mäta sina förbättringar (Petersson et al.
2015). Dessutom ger standardiserade arbetssätt ökad kunskap om verksamheten och ökar
förutsättningarna för att kvaliteten på varje tillverkad produkt blir densamma (Abdullah
2003). För att lyckas anser Panwar et al. (2015) att standardiserade arbetsuppgifter skall
implementeras i ett tidigt skede, speciellt inom alla tillverkande industrier.
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5.2.2. Ständiga förbättringar (Kaizen)
Ständiga förbättringar går under namnet Kaizen och de flesta författare är överens om
betydelsen, det vill säga ett sätt att hela tiden minska slöserier och kontinuerligt förbättra
verksamheten genom att anamma principen ständiga förbättringar (Brunet & New 2003;
Maarof & Mahmud 2015; Petersson et al. 2015; Suárez-Barraza, Ramis-Pujol & EstradaRobles 2012). Brunet och New (2003) anser att principen kan anpassas till alla företags
speciella förutsättningar, och ett bra första steg i att implementera principen är att börja med
verktyget 5S (Ljungström 2003).
Lesjöfors industrifjädrar AB har kommit en bra bit på vägen med arbetet att implementera
ständiga förbättringar. De har en struktur där det varje vecka adresseras vilka
förbättringsförslag som ligger framme och det bedrivs avdelningsöverskridande diskussioner
kring hur de förbättringar som ligger som förslag bäst skall lösas. Operatörerna har blandade
inställningar till det förbättringsarbetet som sker, vissa tycker att det är bra att lyfta
förbättringarna och diskutera tillsammans medan andra anser att små förbättringar kan skötas
inom den egna avdelningen utan att beröra någon annan. I enlighet med litteraturen föreslår
har Lesjöfors industrifjädrar AB även börjat med att implementera 5S.
5.2.3. Kontinuerligt flöde
Kontinuerligt flöde innebär att produkter, material och information hålls i rörelse inom
företaget. ett kontinuerligt flöde kräver korta avstånd mellan processer, små buffertar mellan
processer, delleveranser samt både frekventa transporter och frekvent kommunikation. Kan
ett kontinuerligt flöde skapas medför detta en ökad flödeseffektivitet (Petersson et al. 2015;
Liker 2004). Liker beskriver dock att buffertar kan vara nödvändiga för att kompensera för
andra typer av förluster som sker i processer och flöden. För att komma från nödvändiga
buffertar skall orsaken till buffertarna angripas. Något som talar för ett behov av buffertar är
långa ställtider. Långa ställtider leder till större partistorlekar och därmed skapas ett större
buffertbehov. För att nå ett enstycksflöde, det vill säga när partistorleken är ett, krävs korta
ställtider (Petersson et al. 2015).
Lesjöfors industrifjädrar AB arbetar idag med väldigt stora batchstorlekar som baseras på
kundorder. Detta medför stora mellanlager och hela batchen bearbetas ofta klart vid varje
operation innan den går vidare till nästa. Långa ställtider är orsaken till att företaget vill
tillverka så många av orderns sort som möjligt innan en annan fjädertyp börjar tillverkas.
Layouten i fabriken består av många stora tunga maskiner som är svåra att flytta runt och
ställa i nära anslutning till varandra. Detta medför att produkterna behöver färdas en bit
mellan de olika operationerna. Kontinuerligt flöde bör därför inte implementeras hos företaget
idag.
5.2.4. Just In Time (JIT)
JIT är ett dragande system riktat till en tillverkning med flera olika produktvarianter (Lee och
Ebrahimpour 1987). Skall JIT tillämpas krävs en utjämnad produktion som bygger på
standardiserade arbetssätt (Olhager 2013), men också flexibla medarbetare, korta ställ- och
ledtider och små partistorlekar (Lee och Ebrahimpour 1987).
Under de förutsättningar som finns på företaget idag är JIT inte möjligt att implementera.
Detta på grund av att det bl.a arbetas med tillverkning i stora partier och för att de flesta
maskiner har långa ställtider. Dessutom krävs att produktionen utjämnas innan en
implementering av JIT kan påbörjas vilket inte är något Lesjöfors industrifjädrar AB arbetar
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med. Det som företaget däremot påbörjat ett arbete med är att utbilda operatörer på fler
maskiner, vilket är positivt då flexibla operatörer är en förutsättning för JIT.
5.2.5. Utjämnad produktion
För att kunna använda sig av JIT måste produktionen jämnas ut (Yavuz & Akçali 2007). En
utjämnad produktion ger positiva effekter för flödes- och resurseffektiviteten (Peterson et al.
2015) eftersom produkter slipper vänta framför en överbelastad resurs men också för att det
blir lättare att matcha insatta resurser med resursbehovet (Peterson et al. 2015).
På Lesjöfors industrifjädrar AB är resurseffektiviteten redan hög, men det sker på bekostnad
av flödeseffektiviteten. Enligt den takttid som räknats fram produceras det idag fjädrar
snabbare än vad kunden kräver. Detta skulle kunna motivera att dra ned lite på
resurseffektiviteten för att istället skapa lite plats för att arbeta med flödeseffektiviteten då det
finns utrymme för detta.

5.3.

Resurs- och flödeseffektivitet

Efter intervjuer med VD och operatörer kan det konstateras att det dels finns en kultur i
produktionen som främjar en resurseffektiv process, men också att de mätetal som förs och
kommuniceras ut till de anställda också de är endast fokuserade på resurseffektivitet. Med de
mätetal som finns idag så uppnås en resurseffektivitet som håller sig runt 100 procent, vilket
innebär att den tiden kunden betalar för är nära den tid som respektive resurs utnyttjas på ett
meningsfullt sätt. Att det här är det sättet effektiviteten mäts på är inte så konstigt då
resurseffektivitet är det traditionella sättet att se på effektivitet (Petersson et al. 2015;
Åhlström & Modig 2015). Även om resurseffektivitet är bra behöver det kombineras med så
kallad flödeseffektivitet för att på så sätt på sikt kunna uppnå vad som kallas för “det perfekta
tillståndet” (Åhlström & Modig 2015).
Utifrån den värdeflödeskartläggning som gjorts kan en flödeseffektivitet om 0,32 procent
fastställas för den produktfamilj som studerats. Eftersom det inte är särskilt vanligt att företag
och andra verksamheter inte fokuserar på flödeseffektiviteten är det inte ovanligt att resultatet
blir såhär lågt. Av den anledningen måste mätetal för resurseffektivitet kombineras med
mätetal för flödeseffektivitet (Åhlström & Modig 2015).
Generellt finns ingen fastställd skala på vad som är ett bra värde på resurseffektiviteten.
Självklart vill ett företag ha en hög resurseffektivitet då det innebär att endast de aktiviteter
som kunden är beredd att betala för utförs. Dock ser verkligheten inte likadan ut, det finns
aktiviteter som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna fortsätta men som kunden inte
vill betala för. Detta är det som kallas nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter
(Dhandapani, Potter & Naim 2004).

5.4.

Leanverktyg

5.4.1. Värdeflödeskartläggning
Värdeflödeskartläggning används för att identifiera slöserier, få en överblick över hur
material- och informationsflödet ser ut i nuläget (Rother & Shook 2004; Dhandapani, Potter
& Naim 2004; Parthanadee & Buddhakulsomsiri 2014). För att göra en
värdeflödeskartläggning skrivs alla steg i en process ner som de ser ut just nu (Rother &
Shook 2004). Stegen i processen målas upp på en karta, och det kan handla om allt från
processer för enkel administration på kontoret, till flödet av råmaterial från leverantör till
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färdig produkt hos slutkunden (Womack & Jones 2003; Bellgran och Säfsten 2005).
Dhandapani, Potter och Naim (2004) har identifierat tre olika typer av aktiviteter i flödet:
icke värdeskapande aktiviteter, nödvändiga icke värdeskapande aktiviteter och värdeskapande
aktiviteter. Tidsaxeln i botten gör att förhållandet mellan värdehöjande aktiviteter och total tid
i processen enkelt kan urskiljas (Bellgran & Säfsten 2005).
Värdeflödeskartläggningen hos Lesjöfors industrifjädrar AB har visat att företaget har stora
mellanlager, långa omställningstider och att de värdeskapande aktiviteterna är förhållandevis
små i jämförelse med den totala tiden produkterna befinner sig i systemet. Efter
värdeflödeskartläggningen presenteras ett möjligt nästaläge för företaget, se figur 7.

Figur 7: Värdeflödeskarta över nästaläget för Lesjöfors industrifjädrar AB

Den första föreslagna förändringen är att dela upp operationerna lindning och ugn för att
kunna göra bättre mätningar. För att kunna mäta flödeseffektiviteten behöver det finnas data
från varje operation samt tiden det tar mellan varje operation.
Nästa förändring behandlar mellanlager, för att dessa skall minska förflyttas en full pall direkt
till nästa operation. Detta innebär att det kommer bildas ett mellanlager innan slipen då denna
operation tar längst tid per fjäder, men mellanlagret innan kulbomben kommer kunna
reduceras till endast en pall.
Ställtiderna har minskats med 30-50 procent vilket är i enlighet med den teori som
studerats. Totalt minskar ledtid i produktion med 118 timmar (ca 5 dagar), värdehöjande tid
är densamma. Den nya flödeseffektiviteten beräknas till 0,58 procent. Detta är en ökning med
0,26 procentenheter.
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𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

51 𝑚𝑖𝑛
= 0,58%
146 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛

5.4.2. Single Minute Exchange of Die (SMED)
Resultat från fallstudien visar att omställningstiderna i produktionen på Lesjöfors
industrifjädrar AB tar mellan 12 minuter och 2,5 timmar, men att minska omställningstiderna
är inget det arbetas med aktivt i dagsläget. Av intervjuer under fallstudien har det framgått att
varje operatör har sitt eget sätt att ställa om, vilket gör att tiden det tar kan skilja sig en del
från operatör till operatör. Förutom det har det också framkommit att det finns en uppfattning
om att upplärningstiden för omställningsarbetet är lång och tidskrävande. Idag finns inte
heller någon standard för vilka aktiviteter som ingår i omställningsarbetet för respektive
maskin.
Då första steget i ett SMED-arbete är att dela upp omställningsaktiviteterna i inre- och yttre
ställtid måste alla dessa aktiviteter konstateras och definieras (Severson 1988). En annan
förutsättning för att kunna arbeta med SMED är att standarder upprättas för varje omställning
så att alla ställer om på samma sätt. Singh J. och Khanduja (2010) och Moreira C. och Garcez
T. (2013) beskriver att en av flera anledningar till att ställtiden är längre än nödvändigt är att
det råder brist på standardisering och ordning och reda på arbetsplatsen. När varje operatör
har sitt eget sätt att ställa om på påverkas ställtiden negativt.
Det är också viktigt att SMED appliceras på rätt maskin. Om det appliceras på en maskin som
inte är en flaskhals uteblir fördelarna då den maskinen redan har mer kapacitet än vad den
utnyttjas för (Singh J. & Khanduja 2010).
5.4.3. 5S
Under fallstudien har det kunnat konstateras att 5S är ett känt begrepp för de intervjuade
operatörerna, men samtliga associerar begreppet med endast städning och ordning och reda.
För vissa är det naturligt att hålla ordning på sin arbetsplats, medan andra anser att det saknas
tid avsatt för ändamålet.
5S är en femstegprocess som består av fem på varandra följande moment, där det första
momentet är att sortera. de efterföljande momenten är strukturera, städa, standardisera och
självdisciplin. Meningen med verktyget är att ständigt gå igenom denna process för att skapa
att kontinuerligt förbättra den egna arbetsplatsen. En vanlig missuppfattning är att 5S bara
handlar om att städa och ordning och reda (Petersson et al. 2015).
5.4.4. Kanban
Kanban är en möjlig metod att använda sig av vid dragande tillverkning (Bicheno 2006).
Systemet är effektivt vid styrning av med vilken frekvens produkter skall gå genom flödet
(Esparrago & Romeo 1988) och ser till att ingen produkt skickas vidare till nästa steg i
produktionskedjan om nästa steg inte kan ta hand om den (Bicheno 2006). Tillämpning av
kanban kräver bl.a. korta ställtider, standardiserat arbete och få maskinhaverier (Bicheno
2006), men också att efterfrågan är relativt stabil (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014).
Kanban skall inte förväxlas med JIT då kanban är ett system inom ett JIT-system, och kan
alltså inte existera så länge produktionen inte följer en JIT struktur flödet (Esparrago &
Romeo 1988).
En tillämpning av kanban är inte aktuell på Lesjöfors i dagens läge. Detta då produktionen
först och främst saknar en JIT struktur vilket är en förutsättning för kanban. Likt JIT kräver
också kanban korta ställtider och standardiserade arbetssätt vilket båda är aspekter som saknas
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på företaget idag. Däremot är efterfrågan på den studerade produktfamiljen relativt stabil
vilket i framtiden skulle underlätta en implementering av kanban.
5.4.5. Supermarket
Supermarkets kräver ett kontinuerligt flöde i stora delar av tillverkningen samt ett fungerande
kanbansystem (Rother & Shook 2004), vilket Lesjöfors industrifjädrar AB inte har idag.
Därför är supermarkets inte applicerbart i verksamheten som den ser ut idag.
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6. Diskussion
Här presenteras en diskussion kring analysen.
Efter genomgången studie där teori och fallstudie vävts ihop har ett visuellt koncept kunnat
tas fram. Strukturen är densamma som föreslås i teorin med värderingar i den absoluta
grunden, ovanpå grunden finns principerna. I pelarna återfinns effektivitetsperspektiven
tillsammans med lämpliga verktyg och i taket finns företagets nuvarande mål.
Företagets värderingar har reducerats till tre ord som genomsyrar organisationen och som vi
tror att de anställda kommer att kunna identifiera sig med. Detta då orden genomgående har
kommit upp under de intervjuer som genomförts som en beskrivning av vad Lesjöfors som
företag står för.
Strukturen av konceptet är föränderligt och bör kontinuerligt utvärderas och innehållet bör
eventuellt bytas ut allteftersom organisationen mognar i sitt förbättringsarbete. Detta gäller
även de pelare som håller upp huset och det mål som finns definierat i husets tak. Att målet
idag är kortare ledtider skall inte innebära att det alltid är det som kommer att vara det
övergripande målet. Viktigt är att visualiseringen ses som levande och som något som
ständigt förändras i takt med företaget den representerar.
Vi har valt att lägga taket på resurs- och flödeseffektivitet då resurseffektiviteten redan finns
på företaget, men flödeseffektivitet helt saknas. Om dessa får samverka på ett bra sätt kan
ledtiderna förkortas. Inom flödeseffektivitetens pelare ryms SMED, 5S och
värdeflödeskartläggning. Att flexibla operatörer återfinns under resurseffektivitet beror på att
det är något företaget har inlett ett arbete med, och flexibla operatörer ökar förutsättningarna
för hög resurseffektivitet. Om rätt kompetens alltid finns på plats behöver en maskin aldrig stå
still för att en specifik operatör inte är på plats.
I mitten av huset finns en påminnelse om respekt för människan då förbättringar aldrig skall
leda till att någon anställd blir av med jobbet. Det är människorna som står för det
kontinuerliga förbättringsarbetet och det blir motsägelsefullt att säga upp någon som reducerat
bort sig själv.
Litteraturstudien har tagit upp 10 olika principer och verktyg för en lean produktion, dock har
endast tre principer och tre verktyg av dessa valts ut för att uppfylla syftet med studien. De
principer och verktyg som valts bort kan mycket väl passa en processindustri, men inte det
fallföretag som studerats. Ett annat företag som befinner sig i ett annat skede gällande de
aspekter som utmärker Lesjöfors skulle antagligen kunna använda sig av några av de principer
och verktyg som valts bort. I framtiden är det möjligt att Lesjöfors kan implementera t.ex. JIT
och kanban, men i dagsläget har företaget en lång väg dit. Principen om kontinuerligt flöde
med enstycksproduktion kan dock ses som orimligt då de material och de maskiner som krävs
för att förädla produkter inte tillåter ett sådant flöde.
För att identifiera slöserier i processen har värdeflödeskartläggning visat sig vara ett bra
verktyg även för en processindustri. Ett stort slöseri inom avgränsningen som kartläggningen
visat är de mellanlager som finns mellan varje operation. För att minska mellanlagren kan
produktionstakten matchas med takttiden vilken baseras på kundbehovet. Idag producerar
företaget i snabbare takt än vad kunden kräver, vilket gör att produktionen bör klara av
relativt stora påfrestningar i form av avbrott i produktionen utan att det får särskilt stora
konsekvenser. Det är givetvis inte negativt att ha en hög resurseffektivitet men detta visar på
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att det kan finns utrymme för att skifta fokus något från resurseffektivitet till
flödeseffektivitet.
Då den operation som stoppar upp flödet har identifierats, i detta fall slipen som tar längst tid
per pall, kan det också konstateras att ställtiden är en stor del av problemet. För att lösa detta
problem kan det vara av värde att arbeta med att standardisera sina arbetssätt och i det här
fallet främst sina omställningar. Först när alla operatörer ställer om på samma sätt går det att
tillämpa SMED för att reducera ställtiderna. De rekommendationer som hittats i litteraturen
förespråkar att arbetet med SMED påbörjas vid den operation i flödet som tar längst tid, vilket
i detta fall är just slipen.
Att standardisera arbetssätten är också en del i 5S vilket är ett verktyg de anställda på
företaget försöker arbeta med idag. Däremot har standardiserade arbetssätt exkluderats och
fokus är begränsat till att städa och hålla ordning. Därför föreslår vi att standarder för
arbetssätten upprättas och utformas under nära samarbete mellan ledning och operatörer. Dels
är det viktigt för att det skall vara möjligt att mäta sina förbättringar och kunna se slöserier,
dels är det viktigt för att ta sitt arbete med 5S vidare. Idag har varje operatör sitt eget bästa sätt
att arbeta på, därför vill vi trycka på att en första standard inte kan tas fram från ledningen
utan måste ske i samarbete med operatörerna.
Får alla nämnda verktyg samverka kan detta leda till att flödeseffektiviteten förbättras. Om
t.ex. ställtiderna kan reduceras med 50 procent kan möjliggörs tätare omställningar vilket gör
att batchstorlekarna kan minskas. Idag är batchstorlekarna lika stora som orderstorlekarna,
men god planering skulle göra det möjligt för fler ordrar att flöda samtidigt i processen, dock
uppdelade i mindre batcher. Kortare ställtider öppnar också upp för möjligheten att jämna ut
produktionen. Utjämnad produktion ihop med kortare ställtider gör också att de
förutsättningar som krävs för att kunna implementera JIT förbättras.
Förbättrar företaget sin flödeseffektivitet samtidigt som resurseffektiviteten i någon mån kan
behållas på dagens nivåer är verksamheten på god väg att uppnå “det perfekta tillståndet”.
Om värdeflödeskartläggningen däremot betraktas utanför själva produktionsflödet och även
tar hänsyn till det råvarulager som finns utanför avgränsningen, blir de möjliga förbättringarna
inte av någon betydelse. Räknas råvarulagret in i den totala ledtiden i produktion blir denna
38 veckor istället för 146 timmar. Att då arbeta med att t.ex. få ner ställtiden med en timme
per maskin gör egentligen ingen skillnad alls inför ett nästaläge, utan den stora
förbättringsmöjligheten finns i att reducera råvarulagret.
Att det beställs in så mycket råmaterial åt gången har att göra med den mängdrabatt om 30-40
procent8 som leverantören erbjuder. En nackdel med detta är att materialet ligger länge i lager
innan det förbrukas då beställningar i dessa stora kvantiteter endast behöver göras två gånger
om året.
För att de förbättringsmöjligheter som identifierats i denna studie skall ha någon egentlig
betydelse för hela företagets flöde krävs så stora insatser att det inte är teoretiskt möjligt då
146 timmar inte kan minskas med 180 dagar.

8

Martin Korpås VD Lesjöfors industrifjädrar AB, e-post den 11 april 2017.
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7. Slutsats
I detta kapitel besvaras syftet med studien samt de två frågeställningarna.
Syftet med studien var att ta fram lämpliga principer och förbättringsverktyg ur ett
leanperspektiv som passar en processindustri med målet att minska ledtiden. Syftet har
uppfyllts genom att besvara två frågeställningar.


Vilka principer är bäst lämpade för en processindustri?



Vilka förbättringsverktyg är bäst lämpade för en processindustri utifrån de principer
identifierats som bäst lämpade?

De principer som har identifierats som lämpliga för en processindustri är standardiserat
arbetssätt, ständiga förbättringar, utjämnad produktion. De verktyg som utefter principerna
identifierats som lämpliga är SMED, 5S samt värdeflödeskartläggning.
Flera av dessa förbättringsverktyg är i stor utsträckning sammanlänkade med varandra och de
principer som valts ut. T.ex. kräver både SMED och 5S att det finns ett standardiserat
arbetssätt precis som utjämnad produktion som också kräver bland annat korta ställtider.
Av detta kan slutsatsen dras att standardiserade arbetssätt bör vara den åtgärd som först
implementeras. Standardiserade arbetssätt bidrar till att förbättringar i verksamheten kan börja
mätas samt att icke värdeskapande aktiviteter lättare kan synliggöras.
Vidare är standarder viktiga för att SMED skall kunna implementeras och användas då
metoden bygger på att alla operatörer har samma sätt att ställa om på. Dessutom är
standardiserade arbetssätt en viktig del av verktyget 5S som i sin tur också är en del i ständiga
förbättringar.
Då den studerade verksamheten har ett effektivt resursutnyttjande föreslås ett ökat fokus på
flödeseffektivitet. Behovet av detta blir tydligt vid en värdeflödeskartläggning där det framgår
att den totala ledtiden i produktion är väldigt lång ur ett flödesperspektiv. Om
resurseffektiviteten minskas lite till fördel för flödeseffektivitet kan detta leda till fler
avvikelser i produktion på grund av den inkörningsperiod som uppstår vid byte av arbetssätt.
Däremot kan slutsatsen dras att det krävs väldigt stora insatser för att flödeseffektiviteten skall
bli bättre.
För att fortsätta denna forskning rekommenderas studera alla leanprinciper och leanverktyg
för att se om det finns fler möjligheter att implementera dem i en processindustri. Under
denna studiens gång har även upptäckts att det finns ett intressant forskningsområde kring
råvarulager och hanteringen av detta samt relationen med sina leverantörer. Detta skulle vara
intressant att genomföra på det studerade fallföretaget i denna studie. Vidare skulle det vara
intressant att veta mer om hur en processindustri fungerar i jämförelse med den diskreta
tillverkningsindustrin och om det finns likheter och skillnader mellan dessa två
tillverkningsformer.
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Bilaga 1 – Intervjuguide ledningen.


Vad känner du att verksamheten vilar på idag?
- vart vill du komma?



Vad gör du för att åstadkomma engagerad och ansvarstagande personal?



Hur uppmuntrar du din personal att arbeta med ständiga förbättringar, standarder, 5S
osv?



Vad gör ni för att följa upp de förändringar som görs?



Vad tycker du Lesjöfors som företag står för?
- är du nöjd med de värderingar/kultur som finns idag?



Vad är effektivitet för dig?
- hur mäter du detta?



Hur arbetar ni med flödeseffektivitet?
- hur känner du inför flödeseffektivitet?
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Bilaga 2 – Intervjuguide operatörer.
Produktionsmöte
 Vad tycker du om mötet?


Hur hjälper detta dig i ditt dagliga arbete?



Kan du se kopplingen mellan siffrorna på produktionsuppföljningen och hur utfallet
för hela verksamheten blir? (kvalitet, leveransprecision, etc. )
- Vad skulle göra kopplingen tydligare för dig?
Visualisering
 Vad säger dessa dig? (här visas en bild som har uteslutits från rapporten)


Skulle du kunna beskriva kopplingen mellan bilden och ditt dagliga arbete?



Hur arbetar du med ständiga förbättringar i ditt dagliga arbete? (stöd för idéer,
uppföljning av förslag etc.)



Vilka av orden i bilden uppfattar du som mål och vilka är för dig ett sätt ta sig till
målet?
Lesjöfors
 Vad tycker du Lesjöfors som företag står för?


Vad skulle du säga är det viktigaste du gör i ditt dagliga arbete?
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