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Sammanfattning
Rapporten utgår ifrån en fallstudie som utfördes på ett företag, Jensen Sweden AB, där syftet
var att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett specifikt
produktionsflöde i processen. Materialflödet och materialförsörjningens påverkan på
processen ingick också i studien.
Företaget hade brist på kunskap om vilken produktionsstrategi av batchtillverkning och
enstycksflöde som skulle vara mest effektiv för en specifik station. Det önskade resultatet av
studien från Jensen Sweden AB var att komma fram till vilken produktionsstrategi som skulle
öka produktionsflödet mest.
I dagsläget arbetar den specifika stationen efter batchtillverkning. Studierna genomfördes
genom att studera tillverkningen i dagsläget samt att upprätta ett undantag för tillverkning
enligt ett enstycksflöde så att detta kunde studeras. För utföra studien utfördes klockstudier
där båda produktionsstrategierna granskades för att sedan jämföras. Utöver det utfördes en
materialflödesanalys genom att rita ett spagettidiagram i syfte att kartlägga materialflödet.
För att lyckas med ett enstycksflöde krävs förutsättningar som standarder, takttid och pull
system. Enstycksflöde är en del i strategierna just in time och lean management. Eftersom att
företaget i dag inte hade alla förutsättningar var ett enstycksflöde inget alternativ. Däremot
använder företaget pull production vilket hade underlättat övergången till ett enstycksflöde
och en implementering av lean management.
En av slutsatserna som presenteras i rapporten är att företaget ska fortsätta med
batchtillverkning då förutsättningarna för ett enstycksflöde saknades. En annan slutsats och
en rekommenation är att implementera materialförsörjningsmetoder som kitting eller
kontinuerlig försörjning för att underlätta för operatören som arbetar vid stationen.
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Abstract
The report was based on a case study performed at a company, Jensen Sweden AB, where the
purpose was to compare batch production with one-piece flow by studying a specific
production flow in the process. The impact of material flow and material supply on the
process are also included in the study.
An uncertainty that existed on the company was the lack of knowledge about which
production strategy of batch production and single-piece flow would be most effective for a
specific station. The desired result of the study from Jensen Sweden AB was to identify
which production strategy would most increase the flow of production.
Currently, the specific station operates after batch production. The studies were performed by
studying how the manufacturing is today and establishing an exception for manufacturing
according to a one-piece flow to make the studies possible. To go through with the study,
clock studies were conducted where both production strategies were reviewed and then
compared. In addition, a material flow analysis was performed by drawing a spaghetti
diagram for mapping the material flow.
In order to succeed in a one-piece flow, conditions such as standards, tact time and pull
systems are required. A one-piece flow also includes just-in-time and lean management
strategies. Because the company did not have all these conditions today, a one-piece flow was
no alternative. On the other hand, the company uses pull production which would facilitate
the transition to a one-piece flow and an implementation of lean management.
One of the conclusions presented in the report was that the company would continue with
batch production since the requirements for a one-piece flow are missing. Another conclusion
was to implement material supply methods such as kitting or continuous supply to facilitate
for the operator working at the station.
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Förord
Det här examensarbetet avslutar vår utbildning Industriell ekonomi - arbetsorganisation och
ledarskap på Högskolan i Borås. Examensarbetet är ett resultat av en studie som har utförts på
Jensen Sweden AB där kunskaper från utbildningen har använts. Arbetet har genomförts av
Alice Andersson, Emily Ericsson och Lisa Kuusinen under vårterminen 2018.
Under arbetsgången har vi haft ett gediget stöd från vår handledare Peter Kammensjö. Vi vill
därför speciellt tacka Peter för ett fantastiskt engagemang vilket bidragit till en färdig rapport.
Vi vill tacka Jensen Sweden AB för er gästvänlighet och även rikta ett stort tack till Per
Antonsson, Magnus Olsén och Ron för ert deltagande och intresse för att ge oss möjligheten
till att färdigställa rapporten.
Slutligen vill vi tacka opponenterna Natalie Nellsin, Rebecca Jönsson och Wilhelm Stenberg
för den lärorika konstruktiva kritiken angående arbetet.
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1 Introduktion
I dagens tillverkande industrier förekommer slöserier i form av icke värdeadderande tid. Det
uppmärksammas inom lean där arbete kontinuerligt sker med att identifiera och eliminera
slöserier. Följande avsnitt presenterar bakgrund, syfte, forskningsfråga, frågeställningar och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Konkurrensen bland företag blir idag större och större. Utveckling sker i hög fart där nya
innovativa tekniker, produkter och tjänster sätter nya standarder. Det är hårda krav på att
hänga med i utvecklingen för att fortsätta konkurrera på marknaden. Ökad effektivitet samt
prestationsförbättringar inom tillverkningsindustrin har blivit viktiga faktorer för
verksamheter som idag vill vara med och konkurrera globalt (Alves & Alves 2015 s. 5320).
Den traditionella produktionsstrategin innefattar tillverkning av produkter i batch för att
minska på bland annat omställningstid. Det var den dominerande strategin under många år
innan Toyota production systems, TPS, uppmärksammades under 1970-talet (Filho, Ganga &
Gunasekaran 2016 s. 7523).
Huvudfokus för traditionell batchtillverkning är att tillverka så stora satser som möjligt för att
få så lite omställningstid per produkt som möjligt. Denna strategi låter teoretiskt sett väldigt
effektiv men har i själva verket många brister. Tillverkning av produkter i batch kan leda till
att upptäckten av kvalitetsbrister sker sent i processen och variationen som då uppstår leder
till omarbetning och andra slöserier. Konsekvenserna av det kan i sin tur leda till sämre
servicenivå och försening av leverans till kund. En vanlig åtgärd för att bibehålla
servicenivån är ökade lager vilket skapas av ökade batchstorlekar. Konsekvensen av detta är
högre lagerhållningskostnader samt en mindre flexibel process med långsamma reaktioner på
variationer i marknaden. “Våra kunder kan ha vilken färgmodell de vill…. så länge den är
svart!” sa Henry Ford. Numera är det konkurrens som styr marknaden där kunder ställer krav
vilket gör att ett sådant uttalande inte längre är försvarbart (Brown, Collins & McCombs
2006 s. 3-4).
TPS är en strategi som skiljer sig från den traditionella produktionsstrategin. TPS designades
för att effektivisera Toyotas tillverkning i huvudsyfte att konkurrera med andra
tillverkningsindustrier. Den främsta principen för TPS är att arbeta med just-in-time, JIT och
Jidoka. Innebörden av dessa är att producera rätt mängd i rätt tidpunkt samt tidiga åtgärder
vid kvalitetsbrist. TPS arbetar också efter ett pull system, dragande system, som innebär att
tillverkning sker i takt med kundefterfrågan. Produkter ska inte produceras mot lager utan
mot kundorder. Det leder till mindre tillverkningsyta, kortare produktionstid med mindre
personalstyrka (Hunter 2008 s. 629). TPS har vidareutvecklats till en strategi som kallas för
lean där syftet är att tillfredsställa kunder genom att öka flödeseffektiviteten och fokusera på
att ständigt minimera slöserier. Precis som inom TPS så producerar lean enligt pull system
vilket skiljer sig från push system där produkter snarare trycks ut utan hänsyn till
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kundefterfrågan, tryckande system. Ett pull system är mer flexibelt mot förändringar och
störningar i jämförelse med det tryckande systemet. Arbetet inom lean pågår kontinuerligt för
att bibehålla flödet och för att uppnå ett mer effektivt flöde (Brown, Collins & McCombs
2006 s. 4-5).
Batchtillverkning och enstycksflöde påverkas av olika faktorer som spelar en stor roll i hur
effektiv tillverkningsprocessen är. Bergman och Klefsjö (2012 s. 590-591) menar på att
slöserierna som finns i ett flöde har större betydelse än vad värdeadderande tid har. För att
uppmärksamma vilka slöserier som existerar är det därför viktigt att identifiera och eliminera
dessa för att uppnå ett mer effektivt flöde.
Efterfrågan styr dagens marknader vilket gör att det krävs att företag anpassar tillverkningen
till kundefterfrågan. Ett anpassat materialflöde kan vara en faktor som påverkar detta och
förändringar i materiallayouten och materialförsörjning kan vara ett alternativ för att skapa ett
mer fördelaktigt materialflöde (Matúsová, Hrusková & Javorová 2011 s.121).
Det finns således många faktorer som påverkar tillverkningsprocesser och produktionsflöden.
Några faktorer är vilken produktionsstrategi som används, vilka förutsättningar som krävs
och hur materialflödet bör anpassas till produktionen.

1.2 Syfte
Syftet är att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett
produktionsflöde i ett tillverkande företag och undersöka materialförsörjningens påverkan på
processen.

1.3 Forskningsfråga
•

Vilka skillnader uppstår i ett produktionsflöde vid batchtillverkning respektive
enstycksflöde?

1.3.1 Frågeställningar
● Vilka slöserier kan uppstå vid batchtillverkning respektive enstycksflöde?
● Hur kan materialförsörjningen anpassas för att bättre motsvara produktionsflödet?
● Vilka förutsättningar krävs för att skapa ett enstycksflöde?
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1.4 Fallstudie
Rapporten utgick ifrån en fallstudie som genomfördes på Jensen Sweden AB i deras
produktionsindustri. Företaget producerar system för tvättindustrin där den studerande
stationen tillverkar en så kallad Metrifeed, en produkt som ingår i systemet. Observationer
som har utförts vid Metrifeedstationen, MS, är klockstudier och materialflödesanalyser för
både batchtillverkning och enstycksflöde. Specifikt har slöserier kring materialförsörjning
och värdeadderande tid studerats. Det har utförts för att jämföra skillnaden för
batchtillverkning respektive enstycksflöde.

1.5 Avgränsningar
På Jensen Sweden AB är det stationen för tillverkningen av Metrifeeder som har studerats.
Hela processen för att färdigställa en Metrifeed pågick under en lång tid och endast en del av
processen kunde följas i realtid. Information kring de moment som inte kunde studeras
kompletterades genom en mindre detaljerad sammanställning som operatören själv
dokumenterade. Processer som inkluderades i tillverkningen för Metrifeeder, men som inte
studerades är orderbehandling, design, planering samt inköp av material och komponenter.
Detta är faktorer som påverkar ledtiden för en Metrifeed och kan vara betydande för
rekommendationer och slutsats i rapporten. Eftersom att resultatet grundar sig i
tillverkningsprocessen är det endast detta som kommer tas till hänsyn när rekommendationer
och slutsatser dras.
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2 Metod
I följande avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har använts i rapporten.
Här beskrivs även rapportens vetenskapliga ansats samt reliabilitet och validitet.

2.1 Vetenskaplig ansats
Inom den vetenskapliga forskningen finns det huvudsakligen tre olika ansatser, vilket är
deduktiv, induktiv samt abduktion. Deduktiv ansats berör studier där huvudvikten ligger på
problemformulering samt testning av teorier. Problemformuleringen härleds utifrån vilken
teori som ska undersökas. Deduktiv ansats fungerar bra när områdena redan har blivit
grundligt utforskade (Bryman 2001 s. 8-10).
Induktiv ansats lägger vikten på att tolka samt bygga upp teorin utifrån empiriska analyser.
Ansatsen är motsatsen till deduktiv ansats då observationer görs först för att sedan dra
generaliseringar till teoretiska referensramar, vilket passar bra när en studie har företeelser
som inte har använts i tidigare forskning (Grønmo 2004, s. 45; Saunders, Lewis & Thornhill
2009, s. 61, 489-490). Den tredje ansatsen kallas för abduktion vilket är en kombination av
deduktiv och induktion (Patel & Davidson 2003 s. 24).
Den vetenskapliga metoden som har använts är deduktiv ansats. Genom att utgå från det
teoretiska ramverket har en fallstudie genomförts för att testas mot teorin. Resultatet från
fallstudien har analyserats för att jämföras utifrån vad tidigare forskning har visat. Därefter
har slutsatser dragits för att kunna applicera teori och fallstudie i praktiken.

2.2 Litteraturstudie
Bryman (2001 s.6-7) betonar vikten med att göra en litteratursökning då tidigare forskning
om ämnet bör användas. Rapportens litteraturstudie baseras bland annat på nyckelkoncepten
lean management, batchtillverkning, materialflöde, materialförsörjningsmetoder samt
klockstudier. Den vetenskapliga referensramen i denna rapport utgår främst ifrån
vetenskapliga artiklar som har hittats via Högskolan i Borås sökverktyg Primo. Där har
sökningar skett i deras olika databaser. Sökmotorn Google samt kurslitteratur har även
använts i rapporten.

2.3 Reliabilitet och Validitet
För att använda vetenskapliga artiklar är det viktigt att informationen är valid. Validitet
handlar om trovärdiga slutsatser från tidigare forskning, kvaliteten i studerat resultat samt
analyser som den tidigare forskningen är baserad på (Bryman & Bell 2015, s. 50; Denscombe
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2004, s. 123-124). Reliabilitet behandlar metodavsnittet och beskriver om studien kan erhålla
samma resultat om den skulle upprepas (Bryman & Bell 2015, s. 49).
Rapporten innefattar observationer som har utförts på företaget, dialoger med personal samt
teoretiska litteraturstudier för att erhålla information som ligger till grund för att utföra
analysen. Litteratur kan tolkas på olika sätt vilket kan leda till lägre validitet för rapporten.
Källkritik är viktig för att skapa en hög validitet och genom att vara källkritisk till
kurslitteratur och vetenskapliga artiklar har rapportens validitet stärkts. Däremot har källor
som menar samma sak, exempelvis gällande standarder och enstycksflöde, använts för att
stärka teoretiska resonemang vilket i sin tur skapar högre validitet. Samtal med både operatör
och produktionschef har gjort att åsikter och uppfattningar kunde jämföras för att skapa en
verklig och gemensam bild.
Reliabiliteten i rapporten kan ifrågasättas då den empiriska datan var för omfattande för att
hela processen vid batchtillverkningen skulle kunna studeras. Det kan medföra att relevant
information inte upptäcktes. Om studier hade gjorts under hela processen för
batchtillverkning hade det skapat en högre reliabilitet. Däremot studerades hela processen för
enstycksflödet vilket resulterar i högre reliabilitet för just den processen. Det gör att
jämförelsen av dessa strategier i analysen också kan påverka reliabiliteten.
Att personalen är skicklig och har mycket erfarenhet inom området gör att deras
uppfattningar och åsikter värderas med högre reliabilitet. Däremot finns det ett
tolkningsutrymme vilket gör att deras svar kan tolkas och uppfattas på olika sätt.

2.4 Klockstudier
En metod som tillämpades var klockstudier där observationer utfördes på MS. Då hela
processen, för att tillverka en batch tog cirka två arbetsveckor studerades inte hela den
processen. Två hela arbetsdagar spenderades på företaget för att göra klockstudier för
batchtillverkningen. Tillvägagångssättet var att mäta värdeadderande tid, icke
värdeadderande tid samt icke värdeadderande men nödvändig tid på MS. Utöver
klockstudierna har kompletterande information samlats in genom samtal med personal och
ledning. En dialog har även skett med produktionschefen och operatören som är ansvarig och
arbetar vid MS. Information från operatören var inte bara nödvändigt för att få en helhetsbild
utan också för att förstå processen ur operatörens perspektiv.
Klockstudier utfördes vid två olika tillfällen vid MS. Första gången studerades tillverkning
när produktionen gjordes i batcher av 5 stycken Metrifeeder. Därefter utfördes en klockstudie
när ett enstycksflöde tillämpades vid stationen. Eftersom Metrifeeder i dagsläget inte
tillverkas i ett enstycksflöde är det ett undantag som gjorts för att studierna ska kunna mätas
för att vidare jämföras.
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För att kategorisera klockstudierna krävs definitioner för de olika tiderna. Den
värdeadderande tiden, grön tid, är den tid som kunden är villig att betala för. Det är kunden
som bestämmer den värdeadderande tiden. Den icke värdeadderande tiden, röd tid, är den tid
som anses som helt onödig och som kan elimineras (Douglas, J., Antony, & Douglas, A.
2015 s. 973-975). Den icke värdeadderande men nödvändiga tiden, gul tid, inkluderar till
exempel omställningar, att hämta och bearbeta material, rengöring av utrustning, packning av
produkter och transport till kund (Petersson et al. 2015 s. 41, 204).
I studien har grön tid definierats som den tid då operatören monterar på produkten, plockar
upp eller hanterar verktyg samt rörelsen mellan produkterna, som är cirka en meter.
Transporten till och från hämtning av material samt bearbetning av materialet kategoriseras
som icke värdeadderande men nödvändig tid.
Den icke värdeadderande tiden mättes separat i studien och bestod av stopp och störningar på
grund av kvalitetsbrist på komponenter. Denna tid varierade från gång till gång eftersom att
kvalitetsbristen inte var förutsägbar. Komponenterna till Metrifeeden både produceras på
företaget och levereras från leverantörer. I fallet med kvalitetsbrister, den icke
värdeadderande tiden, berodde kvalitetsbrist både på externt levererade komponenter och
internt producerade komponenter. Det tog olika lång tid att lösa problemen och hitta
grundorsaken beroende på vart kvalitetsbristen uppstått och om komponenten var externt
levererad eller internt producerad.

2.5 Materialflödesanalys
Utöver klockstudier har en materialflödesanalys utförts vid batchtillverkning och
enstycksflöde för att tydliggöra materialflödet. Verktyget som användes var ett
spagettidiagram. Syftet med spagettidiagram är att visualisera materiallayouten för att
förbättra denna och minska på onödiga transporter och rörelser (Labach 2010 s. 42). Ett syfte
med fallstudien var att kartlägga materialflödet för att kunna uppskatta slöserier som sker i
samband med materialförsörjningen. Observationer gjordes där operatörens materialrundor
ritades på en karta över företagets anläggning. Ett spagettidiagram för ett önskat tillstånd
utfördes inte. Det var endast rekommendationer och slutsatser som drogs efter analyser av hur
materialflödet är i dagsläget.
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3 Teori och vetenskaplig referensram
Följande avsnitt presenterar teorin som har använts för att besvara rapportens forskningsfråga
samt frågeställningar. Teorin tillämpas på problembeskrivningen för att sedan analyseras
tillsammans med observationerna som har utförts av rapportens författare.

3.1 Batchtillverkning
Batchtillverkning är en produktionsstrategi som tillverkar produkter batchvis för att möta en
stabil och kontinuerlig efterfrågan (Bouslah, Gharbi & Pellerin 2013 s. 4105). Strategin går ut
på att färdigställa en batchstorlek innan nästa påbörjas (Miao, Zhang, Li & Jiang 2013,
s.2518). Produktion i batch kan ske i både tryckande och dragande system vilket innebär att
produkter antingen dras ut eller tycks ut.
När produktion sker enligt ett tryckande system sker majoriteten av produktionen individuellt
mellan olika operationer och utan hänsyn till hela processen. Ett schema följs och
produktionen i stationerna sker i samma takt oavsett hur det ser ut i resten av kedjan. Om en
specifik operation har svårigheter kommer andra operationer att fortsätta producera i samma
takt oavsett flödet i resten av kedjan. Detta kan leda till onödigt stora lager och buffertar
längs processen och får utan åtgärd större konsekvenser desto längre tid som går (De Bucourt
et al. 2011 s. 416). Batchtillverkning kan också leda till schemaläggningsproblem, mycket
produkter i arbete, långa ledtider och vid behov av omarbetning är det ofta stora volymer som
måste omarbetas (Brown 1991, s. 907). Om något blir fel vid batchtillverkning eskalerar
problemen ofta då stora mängder produceras vilket gör det viktigt att stoppa i tid (Miao,
Zhang, Li & Jiang 2013, s. 2518). Genom att minska batchstorleken kommer lager samt
ledtid att minska vilket då även ger utrymme för högre kapacitetsutnyttjande. Ledtid är tiden
från att en vara beställs till att den färdigställs och uppfyller sitt syfte. Ledtid innefattar bland
annat beställningstid, kötid eller transporttid. Fördelar med kortare ledtid är ökning av
produktsortiment och tillverkningsflexibilitet, konkurrenskraft samt lägre kostnadsbas
(Burcher, Dupernex & Relph 1996 s. 210-212, 214).
För att uppnå en lyckad batchtillverkning bör kunskapen om kundefterfrågan öka, vilket kan
nås om produktion, teknik, marknadsföring och distribution samordnas. Faktorer som måste
tas i beaktning för lyckad batchtillverkning är flexibilitet och tillverkningskapacitet. Det kan
uppnås av ett organiserat lagarbete och en öppen kommunikation på arbetsplatsen (Lau 1994
s. 30,32).
Historiska argument för batchtillverkning har varit att omställningstiden slås ut på flera
enheter, styckkostnaden inte blir lika hög och det ger mindre orderplanering. Köbildningarna
som kan uppstå i batchtillverkningen kan reduceras om materialflödet är väl anpassat till
tillverkningen och överlappningar kan göras. Överlapp innebär att en batch påbörjas innan
föregående har avslutats (Andersson, Audell, Giertz & Reitberger 1992 s. 236).
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3.2 Lean management
Lean management är en vidareutvecklad ideologi som har sitt ursprung från TPS. Lean är en
strategi med värderingar, principer och metoder för att ge vägledning mot ett gemensamt
arbetssätt och tillvägagångssätt för att att uppnå önskat resultat (Petersson et al. 2015 s. 41,
51). TPS är endast utvecklad för att användas inom den tillverkande bilindustrin. Lean går att
använda på andra typer av verksamheter som inte bara innefattar produktion men också
tjänster vilket kan innefatta allt från fartygstillverkning till mindre produkter som datorer eller
möbler (Larpsomboonchai 2015 s. 1628).
Lean kan appliceras för att hjälpa till att identifiera och eliminera slöserier. Däremot menar
Adams (2002 s. 44) att en kombination mellan batchtillverkning och ett enstycksflöde inte är
funktionellt, vilket gör att en fullständig implementering av lean i verksamheten måste ske
om det ska vara fördelaktigt med enstycksflöde. Lean handlar om ständiga förbättringar där
fokus ligger i att tillfredsställa kunder genom förbättring av kvalitet samtidigt som
produktionstid och produktionskostnad minskar. Lean och TPS innefattar arbetssätt, metoder
och verktyg där några japanska koncept som Heijunka, Kaizen, Jidoka, poka-yoke och muda
inkluderas. Innebörden av dessa är ständiga förbättringar, utjämning av produktion, inbyggd
kvalitet och att stoppa vid fel, undvika eller upptäcka misstag innan de sker och eliminera
slöserier (De Bucourt et al. 2011 s. 415-416).
Konceptet inom lean bygger på att identifiera och eliminera slöserier. Svårigheten ligger inte
i att eliminera slöserierna utan att identifiera och uppmärksamma dem. En metod för att
eliminera slöserier är att först hitta grundorsaken till problemet och förbättra detta och inte
åtgärda enskilda problem. Det är en tillfällig lösning och de enskilda problemen kommer
förmodligen att återkomma då grundorsaken inte är eliminerad. Standardiserat arbete är en
förutsättning inom lean samt att standardisera lösningar på problem för att påskynda åtgärder
av problem. En fördel är att använda kvantifierade mätmetoder då det ger en bättre kontroll
över processen (Pieńkowski 2014 s. 9-10).
Arbete med ständiga förbättringar, Kaizen, är en nyckelfaktor till att arbetar med lean men det
innefattar också att komma överens om det bästa sättet just nu för att utföra en specifik
uppgift. Standardisering av en uppgift är att instruera anställda så att samtliga utför uppgiften
på ett gemensamt arbetssätt (Didis 1990 s. 66). Det ger förutsättningar för att lättare upptäcka
avvikelser och slöserier. I strävan mot ett perfekt tillstånd bekämpas ojämnhet, mura,
överbelastning, muri och slöseri, muda. Det finns sju former av slöserier som har sitt
ursprung från TPS; överproduktion, väntan, transporter, felaktiga processer,
mellanlager/buffertar, onödig rörelse och produktion av felaktiga produkter. Förutom dessa
sju slöserier tillkommer ett åttonde slöseri inom lean som är medarbetarnas outnyttjade
kompetens (Petersson et al. 2015 s. 78, 129, 150).
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Lean-principerna gynnar inte bara tillverkningsprocesserna utan även uppnåendet av
miljömål och förbättringar för miljön. Det har visat sig att organisationer som applicerar
principerna inom lean, har åstadkommit bättre miljöresultat än de som inte använder dem.
Lean används även som ett tillvägagångssätt för att förbättra miljöprestandan genom att
använda resurser och energi på ett effektivt sätt och minskar därmed föroreningar (Estevam
Souza & Murta Alves 2017 s. 2670-2672).

3.2.1 Slöserier
Muda är ett japanskt ord vilket betyder slöserier och förekommer ofta inom lean då innebär
det att eliminera slöserier. Womack och Jones (1996/2003 s. 7) har definierat slöserier som;
“Waste. Any activity that consumes resources but creates no value”. Innan eliminering av
slöserier kan påbörjas måste de identifieras och det kan vara mer utmanande än förväntat,
speciellt för serviceorganisationer (Douglas, J., Antony & Douglas, A. 2015 s. 974).
De vanligaste slöserierna i modern tillverkningsindustri är dåligt arrangerade arbetsplatser
och ineffektivitet i arbetsutförandet (Apreutesei, Suciu & Arvinte 2010 s. 24).
De sju slöserier som är definierade inom TPS är, som nämndes tidigare; överproduktion,
väntan, transporter, felaktiga processer, mellanlager/buffertar, onödig rörelse och produktion
av felaktiga produkter. Överproduktion är ett slöseri då det produceras mer än vad som
behövs eller innan det behövs. Väntan uppkommer när något ska hända men inte gjort det än.
Transporter handlar bara om de transporter som är onödiga för produkter i arbete, PIA, som
inte tillför något värde. Felaktiga processer är, förutom felaktigheter även dubbelarbete, inte
se till hela värdeflödet och inte använda standardiserade arbetssätt. Mellanlager som ett
slöseri innebär att det finns mer material, oavsett i vilken fas materialet är i än vad som är
nödvändigtvis behövs. Onödig rörelse kan innefatta allt från böjningar och sträckningar till
onödiga promenader. Produkter med kvalitetsbrist är ett slöseri som kräver tid då det medför
omarbete, förseningar eller kassationer (lean enterprise institute Sweden 2002). Det åttonde
slöseriet som kopplas till lean är medarbetarnas outnyttjade kompetens. Det innebär anställda
inte förses med tillräcklig utbildning eller upplärning. Det kan också vara så att anställda inte
tillåts påverka processer som berör ens arbetsuppgifter (Douglas, J., Antony & Douglas, A.
2015 s. 977).
Det tar tid att sortera material vilket är något som Gornicki (2014 s. 35-37) poängterar där
han menar att det effektivaste sättet, som bevisats flera gånger, är enstycksflöde eller mindre
batchtillverkning. Dessa är effektivast då sortering, flyttning och stapling, som tar onödig tid,
kan undvikas.
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3.2.2 Kritik mot Lean
Strategin inom lean är väldigt tolkningsbar vilket leder till att många har olika uppfattningar
om det och inte delar samma åsikter. Missförstånd är vanligt förekommande då chefer kan ha
olika uppfattningar och förse sina anställda med olika information. Utan en gemensam
målbild är det svårare att samarbeta och kommunikationssvårigheter kan uppstå. Anledningen
till att många misslyckas med implementeringen av lean kan vara avsaknaden av kunskap
eller att chefer har olika uppfattningar. Ett vanligt misstag är också att implementeringen av
lean utförs men inte det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar (Johansson & Osterman,
2017 s. 6904).
En annan del som kan vara problematisk är att bestämma vad som är värdeadderande tid då
det kan definieras på olika sätt. Det finns riktlinjer men inga regler som bestämmer hur det
ska gå tillväga. Det är upp till företaget själva att definiera den värdeadderande tiden. Det kan
då uppstå missförstånd både internt och externt (Johansson & Osterman, 2017 s. 6904).

3.2.3 Just in time
Just in time, JIT, är en strategi som utvecklades av TPS och som utgör kärnan för lean
management. Metoden går ut på att tillverka produkter efter kundefterfrågan vilket innebär
att producera rätt mängd vid rätt tidpunkt. Tillämpning av JIT leder till förbättrade
prestationer inom tillverkning, cykeltid, leveranstid, lageromsättning och volymflexibilitet.
För att möjliggöra JIT krävs det att processerna är standardiserade, efterfrågan är stabil och
processerna repetitiva på grund av hög produktvolym. JIT kan även lämpas i den
kontinuerliga tillverkningsindustrin för att gynna aktiviteterna som inte innefattar produktion
så som materialhantering, distribution och lagring av material. Det kan även lämpas på
aktiviteter som förpackning och montering. Det är dock inte gynnsamt att implementera JIT
på tillverkning som sker på ett icke repetitivt sätt med hög variation på efterfrågan, då
takttiden utgör efterfrågan. Forskning inom området har visat att JIT förbättrar operationerna
och produktionsprocesserna genom att eliminera onödigt slöseri (Bortolotti, Danese &
Romano 2013 s.1117-1120).

3.2.4 Enstycksflöde
För att skapa bra flödeseffektivitet krävs utjämning, Heijunka, som innebär att produkter i
arbete, PIA, har kort väntan i flödet. Lager och buffertar mellan stationer minimeras för att
öka flödet på PIA, för att det ska fungera krävs ett jämnt arbetstempo. Heijunka är ett
dragande system vilket gör att målet inte är att producera så mycket som möjligt utan i takt
med kundefterfrågan. Lean strävar efter att skapa ett kontinuerligt flöde där PIA är i ständig
rörelse, vilket är nästintill omöjligt. Förutsättningar för ett kontinuerligt flöde är korta avstånd
mellan processer, små buffertar, delleveranser och frekventa transporter (Petersson et al. 2015
s. 79, 110; Matzka, Di Mascolo & Furmans, K. 2009 s. 50).
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Lean bygger på ett kontinuerligt flöde där syftet är att eliminera slöserier och reducera
omställningstider för att skapa ett mer effektivt flöde. Omställningstider innefattar bland
annat ställtid vilket beskrivs som den tid det tar att ställa om, från att avsluta en operation till
att påbörja en annan, alltså att byta arbetsuppgifter. Långa ställtider brukar resultera i större
batchstorlekar och därmed större buffertar. I ett enstycksflöde görs fler omställningar vilket
kräver större tidsåtgång men Petersson et al. (2015, s. 41, 211-212) menar att i många fall
finns det överkapacitet som då kan användas utan att fler resurser eller kostnader uppstår.

3.2.4.1 Förutsättningar för enstycksflöde
Standarder är dokumenterad kunskap som beskriver hur operatörer och maskiner samordnas
för att producera en produkt. En standard är en dokumentation på det nuvarande bästa sättet
att utföra ett specifikt arbete på. Den innefattar rörelser för en operatör samt maskinarbete
vilket resulterar i cykeltider för ett specifikt moment. Genom att följa standarder kan framtida
förbättringar ske och en standard kan alltid förändras om ett bättre sätt upptäcks. Det finns två
huvudprinciper för standardarbete. Första principen säger att operatören skiljs från maskinen
för att låta maskinen arbeta obevakat. Den andra principen innebär att arbetet som operatören
utför är viktigare än maskinarbetet. Brist på standarder har visat på lägre effektivitet och
produktivitet då det skapar problem om en aktuell operatör inte är tillgänglig, och en annan
operatör behöver utföra arbetet. För att erhålla ett gynnsamt enstycksflöde är standarder ett
viktigt element (Miltenburg 2001 s. 305, 307-308; Lasnier 2007 s. 100; Whalen 2014 s. 1).
En viktig faktor för att tillverka enligt ett enstycksflöde är att använda ett dragande system
(Miltenburg 2001 s. 305). Ett dragande system innebär att produkter dras genom
produktionen och tillverkning sker i takt med efterfrågan. Kunderna bestämmer flödet i
produktionen (Powell, Riezebos & Strandhagen 2013 s. 396). Förutsättningar för att kunna
använda dragande system är en fungerande kommunikation mellan tillverkning och
affärssystem för att kunna leverera kundorder (Zayati, Biennier, Moalla & Badr 2012 s. 126).
Ett av leans huvudverktyg är takttid och den beskrivs på följande sätt; “Lean does not mean
doing things faster, it means doing things at the right pace. Essentially, the customers’s rate
of demand establishes the pace, or takt time” (Ali & Deif 2014 s. 577). Takttiden är den tid
som används för att bestämma hastigheten i ett flöde och målet med takttid är att producera i
takt med efterfrågan (Lasnier 2007 s. 101). För att åstadkomma bättre kvalitet skriver Adams
(2002 s. 44) att ett jämnt arbetstempo lyckas bättre än om tempot är ojämnt.
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3.3 Materialflöde
Materialflödet är en av de viktigaste processerna i tillverkande verksamheter. En mer
konkurrenskraftig marknad har uppkommit vilket har resulterat i en mer komplexitet i
verksamheter. Marknaden kräver exempelvis korta ledtider, jämnt flöde, jämn användning av
produktionsresurser samt välplanerad materialförsörjning (Menart & Starbek 2000 s. 1300).
Materialflödesstrukturen kan se olika ut beroende på vilken tillverkning företaget har.
Gemensamt för materialflödestrukturerna är att en ineffektiv plockning av material till
tillverkningen resulterar i längre ledtid som kan påverka leveranssäkerheten (Jonsson &
Mattsson 2011 s. 222-223; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013 s. 129).

3.3.1 Materialflödesanalys
För att kunna skapa ett så fördelaktigt materialflöde som möjligt utfördes en
materialflödesanalys för att kartlägga nuvarande materialflöden. En materialflödesanalys
består av tre steg; en analys av nuvarande materialflöden, planering av framtida flöden och
utvärdering av resultaten. Skapandet av ett mer effektivt materialflöde ger positiva effekter
som minskad nettoproduktkostnad och ledtid, bättre produktivitet och enklare
produktionshantering (Menart & Starbek 2000 s. 1301, 1303). Utförandet av en analys ger en
nulägesanalys och är nödvändig för att förstå vad som bör förändras för att minimera onödig
rörelse och icke värdeskapande aktiviteter (Labach 2010 s. 42).
I rapporten utfördes endast steg ett, analys av materialflöden, vilket var ett spagettidiagram.
Studier genomfördes för att kartlägga transporter mellan olika områden för att sammanställa
diagrammet. Det kan sedan användas för att skapa ett framtida önskat tillstånd, se figur 1
(Menart & Starbek 2000 s. 1299-1300). Syftet med ett spagettidiagram är att visualisera
rörelser för att kunna kartlägga allt ifrån materialflöden till hur personalen förflyttar sig i
lokalen. För att utforma ett spagettidiagram behöver fysiska förflyttningar granskas för att
sedan avbildas med streck på kartan som visar layouten för lokalen. Resultatet av en sådan
undersökning blir ofta långa streck som sträcker sig mellan olika delar av byggnaden
(Petersson et al. 2015 s. 306-307).

Figur 1 - Spagettidiagram för ett nuläge och för önskat tillstånd (Menart & Starbek 2000 s. 1301, 1303)
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3.3.2 Materialförsörjningsmetoder
Materialförsörjning syftar till att försörja produktionen med de råvaror och komponenter som
behövs vid tillverkningsstationer. Det finns främst två vanliga materialförsörjningsmetoder
som används, kontinuerlig försörjning och kitting (Limeré et al 2012 s. 4046). Även en tredje
metod, supermarket, kommer att beaktas för att få tillräcklig information kring hur
situationen ser ut idag.

3.3.2.1 Kontinuerlig försörjning
Kontinuerlig försörjning är en vanlig metod inom tillverkande verksamheter. Direkt efter
leverans från leverantör levereras förpackningar av gods och transporteras till den station där
det ska användas. Förpackningar av gods kan vara lådor, pallar eller andra typer av behållare.
För att skapa ett så effektivt system som möjligt förses stationen med ursprungliga
förpackningar som sedan lagras vid eller i närheten av stationen, beroende på förpackningens
storlek. Ett vanligt sätt att transportera pallar eller förpackningar som är medelstora är
använda gaffeltruckar eller palldragare. Om förpackningarna är mindre är en vanlig metod att
använda sig utav så kallade mjölkrundor. Då hanteras och transporteras förpackningar till
flera stationer där dessa samlas och körs i periodvisa mjölkrundor där förpackningar till flera
stationer lämnas under samma runda, se figur 2 (Limeré et al. 2012 s. 4048).
Den främsta fördelen med kontinuerlig försörjning är att materialhanteringen inte behöver
utföras fler gånger. Däremot tar metoden upp betydligt större yta och det kan upplevas som
svårare för operatören att själv behöva finna rätt komponenter för produkten (Limeré et al.
2012 s. 4046-4048). Kontinuerlig materialförsörjning lämpas för stora produkter med liten
mångfald som har en stabil efterfrågan (Sali, Sahin & Patchong 2015 s. 1454).

Figur 2 - Kontinuerlig försörjning (Limère et al. 2012 s. 4049)
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Som figur 2 visar så transporteras medelstora och större förpackningar från ett större lager
med hjälp av gaffeltruckar eller pallyftare till den station där komponenten ska användas.
Mindre förpackningar transporteras till respektive station i form av mjölkrundor.

3.3.2.2 Supermarket
Supermarket är ett decentraliserat lager som är placerat på ett eller flera olika ställen i
produktionslokalen och förser monteringsstationerna med material som ursprungligen
transporteras från ett centrallager. Det dragande systemet baseras på kontinuerlig försörjning
och kopplas till supermarket för att garantera snabba leveranser med material i små satser.
Från ett supermarket hämtar operatörer komponenter till monteringsstationen samt samlar in
tomma behållare. Det sker oftast enligt ett fast schema där operatörer har bestämda rutter för
specifika stationer. För att gå över till supermarket behöver forskning på företag göras. Det
kan innefatta hur många samt var supermarket ska beläggas, hur många och vilka operatörer
som ska utföra arbetet, vilka rutter som ska köras samt hur många komponenter som ska
hanteras (Lolli, Gamberini, Giberti, Rimini & Bondi 2015 s. 4228; Faccio, Gamberi &
Persona 2013 s. 2997-3000).

3.3.2.3 Kitting
Kitting, satsplockning, är en användbar linjemonteringsmetod där ett kitt levereras till en
tillverkningsstation. Kittet består av råvaror och komponenter som operatören behöver för att
utföra ett eller flera moment på en produkt. Det finns två olika kitt, ett “resekitt” där kittet
flyttas beroende på vilken station det ska användas på samt ett “stationärt kitt” som placeras
och används på samma ställe vid stationen. Komponenterna som behövs för varje slutprodukt
placeras i olika behållare som kallas för “kittlådor”. Kitten levereras till stationen efter en
takttid och sker på olika sätt som till exempel mjölkrundor eller en och en, se figur 3. Arbetet
med materialhantering, att “kitta”, kan utföras av antingen operatören själv eller av annan
personal (Boudella, Sahin & Dallery 2018 s.1; Hanson & Medbo s. 1115; Aghezzaf,
Goetschalckx, Limère, McGinnis & Van Landeghem 2012 s. 4048-4050; Sali, Sahin &
Patchong 2015 s. 1442).
En fördel med kitting är att materialflödet i produktionsytan förenklas då det endast är kitten
som transporteras istället för att flera andra komponenter och material behöver förflyttas
separat. Ytterligare fördelar är att lagren för varje arbetsstation minskas vilket i sin tur leder
till mindre behov av utrymme och lagerhållningskostnader. Det finns då potential för att
ledtiden för råvaruinköp minskas. Däremot är metoden lite mer kostsam då det krävs mer
moment och eventuella resurser. Den är inte lämplig att använda när det handlar om
hantering av komponenter eller material som är stora och tunga. (Limère et al. 2012 s. 4047,
4049-4050). Kitting lämpar sig för tillverkning av produkter som använder sig utav mindre
men många komponenter med stabil användningsfrekvens (Sali, Sahin & Patchong 2015 s.
1454).
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Figur 3 - Kitting (Limère et al. 2012 s. 4050)

Som figur 3 visar samlas komponenter i ett supermarket där det sedan kittas ihop och
levereras till respektive station i form av mjölkrundor.
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4 Empiri
Rapporten utgår ifrån en fallstudie som har gjorts i samarbete med företaget, Jensen Sweden
AB, där också en företagsbeskrivning framkommer. Det är ett tillverkande företag där
fallstudien utspelar sig på MS som är en del av en större process.

4.1 Jensen Sweden AB
Det finns många verksamheter som har behov av stor tvättkapacitet för diverse textilier. Stora
mängder tvätt kan vara svåra att hantera och Jensen Sweden AB producerar system för att
underlätta denna hantering för större verksamheter. Jensen Sweden AB ingår i koncernen
Jensen Group AB som grundades år 1937 i Bornholm, Danmark (Jensen Group AB (u.å.a)). I
dagsläget har Jensen Group AB två teknikcentra och fyra globala affärsregioner där ett av
produktionscentra är beläget i Borås med 60 stycken anställda. De är globalt etablerade med
servicecentra belägna främst i Europa men också runt om i världen samt produktionscentra i
Sverige, Danmark, Kina och USA (Jensen Group AB (u.å.c)).
Företagets mission uttrycker att de vill erbjuda integrerade lösningar som inkluderar hållbara
enskilda maskiner och system samt förse verksamheter med kompletta och specialdesignade
lösningar. Verksamheter som är intresserade av dessa system är främst inom hotellbranschen,
sjukhus och tvätt- och textilbranschen, både globalt och lokalt. Tillverkning av tvättsystem
sker i produktionscentra där komponenter tillverkas för att sedan monteras ihop till hela
system hos kund. Monteringen inkluderar installation av mjukvara, uppstart av systemet samt
testkörning av systemet (Jensen Group AB (u.å.b)).

4.1.1 Nulägesbeskrivning
I dagsläget är det en operatör som sköter stationen, vilket innefattar både tillverkning och
materialhämtning. Informationen för att formulera en nulägesanalys kommer från
observationer, klockstudier samt dialoger med operatören, produktionschefen och VD’n på
företaget.

4.1.2 Metrifeedstationen
Tillverkningsprocessen av en nyckelkomponent, som sker vid en station i produktionen i
Borås, är en så kallad Metrifeed. Det är en komplex komponent som är en typ av motor vars
syfte är att driva ett automatiskt transporterande system. Detta system transporterar vidare
upphängda textilier med hjälp av automation. I dagsläget produceras Metrifeeden i
batchstorlekar av 4-12 stycken beroende på kundorder. För att färdigställa komponenten tar
det uppskattningsvis 16-20 timmar enligt produktionschefen. Tillverkningen tar 16 timmar
och testkörning samt packning av Metrifeeden tar 4 timmar. Innan testkörning förekommer
det kvalitetsbrister då och då som åtgärdas direkt och efter testkörning, alltså hos kund,
omarbetas Metrifeeder nästan aldrig på grund av kvalitetsbrist. Vid batchtillverkning
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färdigställs samma moment på alla Metrifeederna i samma batch innan nästa moment
påbörjas. Tillverkningen av en Metrifeed är i nuläget tidskrävande och inte så effektiv som
den skulle kunna vara.
Idag producerar operatören dessa batchvis efter kundorder. De planeras och anpassas till
produktionen så att kundorder följs. Batchstorleken bestäms utifrån antalet Metrifeeder i en
kundorder eller om det är olika kundorder som har leveransdatum nära varandra.
Batchstorleken varierar från fyra till tolv Metrifeeder åt gången där genomsnittet per
kundorder är 2-3 stycken. Operatören hämtar material i olika omgångar till MS. För att
transportera materialet till MS använder operatören en vagn med hjul som fylls med material
från olika platser av lagret. Verktygen som används för att montera materialet hänger på en
vagn med hjul som rullas mellan Metrifeederna. Operatören följer idag ingen standard utan
monteringen av Metrifeeden sker utifrån operatörens egen planering och kunskap.
Produktionen av Metrifeeden sker i en avskild yta i produktionslokalen. Där finns det
utrymme för att producera 12 stycken Metrifeeder åt gången. De mest nödvändiga verktygen
är belägna vid stationen och arbetsytan är anpassad för tillverkningen. Materialet till MS är
beläget i olika delar av byggnaden. För att hämta materialet behöver transport för den
anställda ske till olika rum men även till en annan byggnad. Komponenterna förvaras i olika
hyllor med backar, pallar och lådor där varje komponent är utmärkt med en specifik plats.
Företaget använder sig även av ett paternosterlager vilket är en lagringsmetod för små
komponenter. För att få fram önskad komponent styrs lagret av en dator där lagret roterar
kring horisontella axlar (Silf Competence AB u.å). Enligt produktionschefen består cirka 90
% av materialet som ingår i Metrifeeden enbart till Metrifeeden och de andra 10 % är
komponenter som också ingår i andra moduler. Metrifeederna packas max två stycken på
varje pall vilket sker några dagar före leverans.

4.2 Batchtillverkning
Eftersom hela tillverkningsprocessen för en batch med Metrifeeder är komplex och lång har
inte hela processen studerats i realtid. Den odefinierade tiden är den tid som operatören själv
bedömt är aktivt arbete på PIA men som inte är definierad som värdeadderande eller icke
värdeadderande tid.

4.2.1 Klockstudier
Vid början av processen hämtade operatören material till Metrifeeden i tre olika omgångar.
Första och andra omgången hämtades mindre till medelstora komponenter med hjälp av en
vagn och vid det tredje tillfället hämtades större komponenter med hjälp av en pallyftare. Det
tog totalt cirka 52 minuter och av den tiden spenderades cirka 31 minuter vid ett
paternosterlager. Eftersom det var mycket material att hantera gick det åt cirka 11 minuter till
att sortera, förbereda och lämna tillbaka pallyftaren vilket definierades som gul tid. Sedan
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svetsade operatören under 4 minuter innan arbetet på PIA kunde börja. All tid klassificerades
än så länge som gul tid då det inte var någon värdeadderande eller icke värdeadderande tid,
utan nödvändig tid.
Under 1 timme och 53 minuter av aktivt arbete spenderades 1 timme och 24 minuter som
värdeadderande tid och drygt 19 minuter spenderades som nödvändig tid. Totalt sett under de
första sju operationerna var den värdeadderande tiden 47 % och den nödvändiga tiden
motsvarade 53 %, se figur 4.
Figur 4 representerar 3 timmars aktivt arbete under en halv arbetsdag vid MS. Denna dag
utfördes ytterligare en och en halv timmas arbete på Metrifeeden och resterande tid bestod av
röd tid. Det är också arbetstid som får uteslutas då det tog extra tid för operatören att förklara
operationerna och momenten. Som det visas i bilaga 1, varierar den aktiva tiden mellan 105
till 465 minuter, alltså från 1 timma och 45 minuter till 7 timmar och 45 minuter. En
arbetsdag för operatören består utav 8 timmar så tid utöver den aktiva tiden har ägnats åt att
färdigställa en annan Metrifeed samt att hjälpa medarbetare.

Figur 4 - Sammanställning av resultat av klockstudien för de sju första momenten vid batchtillverkning.

Vid den senare klockstudien på stationen uppmättes 85 % grön tid, 4,5 % gul tid och 10.5 %
röd tid, se bilaga 1. Det visade att majoriteten av tiden spenderades som värdeskapande tid på
Metrifeeden. Den totala procentsatsen är oväsentlig i detta fall då 87,2 % av den tiden
definieras som odefinierad tid. Det betyder att det endast 12,8 % av tillverkningsprocessen är
den tid som studerades i detalj.
Vid tillverkningen av 5 stycken Metrifeeder var den totala tiden 3635 minuter vilket
motsvarar 60 timmar och 35 minuter.
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4.3 Enstycksflöde
I fallstudien studerades hela tillverkningsprocessen för en Metrifeed. Den odefinierade tiden
är den tid som operatören själv bedömt är aktivt arbete på PIA men som inte är definierad
som värdeadderande eller icke värdeadderande tid.

4.3.1 Klockstudier
Vid första momentet hämtades material på olika ställen runt om i lokalen. Vid ett tillfälle
hämtades material i ett paternosterlager vilket tog nästan 12 minuter av totalt 22 minuter och
30 sekunder. Sortering, förberedelse och lämna pall var inget som behövde göras då
materialet fick plats på vagnen och därmed behövdes inte pallen som krävdes vid
batchtillverkning. Nästa moment var svetsningen som tog nästan 4 minuter och utfördes i
maskinhallen intill MS vilket behövdes göras innan arbetet på PIA kunde påbörjas. Alla
moment än så länge klassades som nödvändig tid då inget arbete på PIA utförts. Därefter
kunde arbete på PIA påbörjas och pågick i totalt 40 minuter varav 20 minuter var grön tid och
20 minuter gul tid.
Under tillverkningens första sju moment spenderades totalt 1 timme och 4 minuter. Av den
tiden var det 20 minuter som var värdeadderande tid och 44 minuter som var nödvändig tid.
Som procentsats motsvarar det 69 % gul tid och 31 % grön tid, se figur 5. Här består den gula
tiden både av att hämta material samt omställningstid.

Figur 5 - Sammanställning av resultat av klockstudien för de sju första momenten vid tillverkning av enstycksflöde.

Under nästkommande moment vid arbete på PIA och materialhämtning utgör den gula tiden
som lägst 17 % och som mest 34 %. Den lägsta gröna tiden på de andra momenten är 66 %
och den högsta 83 %, se bilaga 2.
Klockstudierna visade att cirka 34 minuter gick åt till att hämta allt material. Det anses i
tidsstudien som gul tid då det är nödvändigt för tillverkningen men inte värdeadderande. 20
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minuter av tiden spenderas på att montera på Metrifeeden vilket motsvarar grön tid. Vid
arbete på PIA i en sekvens som varade i 138 minuter, bestod 48 minuter av röd tid, se bilaga
2. Detta då en FMX, vilket är en motorarm som kopplar ihop Metrifeeden med
transportsystemet, inte kunde placeras i rätt vinkel och det blev ett avbrott i produktionen.
Det operatören gjorde var att prata med en ansvarig för att på bästa sätt kunna lösa problemet
för att samma problem inte skulle uppstå fler gånger.
Vid enstycksflöde var den totala tiden cirka 794 minuter, vilket motsvarar 13 timmar och 14
minuter för en Metrifeed. Totalt bestod enstyckstillverkningen av 3 % röd tid, 51 % grön tid,
23 % gul och resterande 23 % är odefinierad, se bilaga 2.

4.3.2 Förutsättningar för enstycksflöde
Flera förutsättningar behöver finnas för att kunna övergå till ett enstycksflöde.
Förutsättningar för ett enstycksflöde som nämns i teoriavsnittet i rapporten är pull
production, standarder samt takttid.
Företaget arbetar idag efter batchtillverkning där pull production tillämpas. Standarder och
takttid är två viktiga faktorer för att kunna tillverka enligt ett enstycksflöde. Operatören
arbetar utefter egen erfarenhet vilket visar på att standarder inte används. Gällande takttid
producerar operatören Metrifeederna efter kundorder men inte efter specifik takttid.

4.4 Materialflöde
Material och komponenter som behövdes för Metrifeedtillverkningen förekom både i form av
beställningsvaror och komponenter som tillverkades på företaget. Beställningsvarorna
förvarades i lager och fylldes på allt eftersom. Däremot fanns det två komponenter till
Metrifeeden som tillverkades på företaget, en FMX och ett elskåp. FMX’en tillverkades i
samma takt som Metrifeederna producerades medan elskåpet tillverkades i batchstorlekar, tio
stycken åt gången som sedan förvarades som en buffert. Dessa två komponenter placerades
sedan som lager vid MS.
Första momentet i tillverkningsprocessen var att hämta majoriteten av det material som
behövdes till Metrifeeden. Operatören gick ytterligare två gånger för att hämta resterande
material senare under processen. Det är något som studerades under enstycksflödet men inte
under batchtillverkning. Materialflödet för den mest omfattande materialrundan är kartlagd
som två olika spagettidiagram för respektive produktionsstrategi. Fokus låg på att kartlägga
distanserna för hämtning av material, se tabell 2 och 3, och tider för hämtning av material
som kan läsas av från bilaga 1 och 2.
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4.4.1 Materialflödesanalys för batchtillverkning
Följande tabell förklarar hur operatören gick för att hämta material under batchtillverkning,
se bilaga 3 för spagettidiagrammet över företagets anläggning.
Tabell 1 - Beskrivning av spagettidiagram för batchtillverkning.
Moment

Beskrivning av spagettidiagram för batchtillverkning

Totalt
avstånd i
meter

1

Från MS går operatören till ett tält som ligger 27 meter utanför
byggnaden vilket inte finns med på kartan.

81

2

Från tältet går operatören till lager 1 och hämtar muttrar.

53

3

Hämtar material.

16

4

Hämtar ytterligare material.

7

5

Operatören går sedan till en station för skärning av material.

12

6

Från lager 1 går operatören till MS och lämnar komponenter.

54

7

Från MS går operatören till lager 2 och hämtar material.

40

8

Från lager 2 går operatören till verkstaden och paternosterlagret
för att hämta små komponenter.

14

9

Från verkstaden och paternosterlagret går operatören tillbaka till 29
MS.

10

Från MS går operatören till lager 2 för att hämta stommar.

40

11

Från lager 2 går operatören till verkstaden och hämtar motorer.

20

12

Från verkstaden går operatören tillbaka till MS.

22

Totalt:

306

Operatören tog tre rundor för att hämta material till en batch av fem stycken Metrifeeder
vilket resulterade i 306 meter. Som hjälpmedel hade operatören en vagn på hjul att lägga
materialet på. Eftersom att den inte var tillräckligt med plats för material till en hel batch
behövde operatören återgå till stationen och lämna material. En slutsats som drogs var att
desto större batch, desto fler materialrundor. Vissa komponenter var betydligt större än andra
och krävde mer plats. Till exempel var stommarna stora vilket gjorde att dessa låg på en pall
och transporterades tillsammans med motorn till MS. Även om materialet till alla fem skulle
få plats på en större vagn menar operatören att det skulle krävas mer tid att sortera materialet
vid avlastningen på MS.
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Det tog 52 minuter att fullgöra rundan varav 31 minuter var vid paternosterlagret. Det visas
även att den längsta rundan för operatören är att gå till tältet som ligger 27 meter utanför
byggnaden, sammanlagt från MS är det 81 meter ut till tältet, se bilaga 1 och 3.

4.4.2 Materialflödesanalys för enstycksflöde
Följande tabell förklarar hur operatören gick för att hämta material till ett enstycksflöde, se
bilaga 4 för spagettidiagrammet över företagets anläggning.
Tabell 2 - Beskrivning av spagettidiagram för enstycksflöde.
Moment Beskrivning av spagettidiagram för enstycksflöde

Totalt avstånd
i meter

1

Från MS går operatören till ett tält som ligger 27 meter utanför
byggnaden vilket inte finns med på kartan.

81

2

Från tältet går operatören till lager 1 och hämtar muttrar.

53

3

Hämtar material.

16

4

Hämtar ytterligare material.

7

5

Operatören går sedan till en station för skärning av material.

12

6

Från skärning av material går operatören och hämtar material
och stommar i lager 2.

18

7

Från lager 2 går operatören till verkstaden vid paternosterlagret.

13,5

8

Från verkstaden och paternosterlagret går operatören och
hämtar en motor.

10,5

9

Från verkstaden och paternosterlagret går operatören till MS.

22

Totalt:

233

Allt material för en Metrifeed fick plats på en vagn vilket gjorde att endast en materialrunda
krävdes vid ett enstycksflöde. Totalt gick operatören 233 meter. Eftersom endast material för
en Metrifeed hämtades krävdes ingen extra tid för sortering vid MS.
Operatören går sammanlagt 233 meter för att hämta material till en Metrifeed varav 81 meter
är till tältet utanför byggnaden. Den sammanlagda tiden för rundan blev 22.5 minuter varav
cirka 12 minuter spenderades vid paternosterlagret, se bilaga 2.
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4.4.3 Materialförsörjning
Majoriteten av komponenterna hämtades från lagret enligt spagettidiagrammet, se bilaga 3
och 4. Däremot hade företaget en variant av ett supermarket där två delar samlades som ett
lager vid MS. FMX’en och elskåpet hanterades som ett slags supermarket för att förse
stationen med komponenterna.
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5 Analys
I följande avsnitt analyseras den vetenskapliga referensramen mot empirin i fallstudien för att
besvara forskningsfrågan.

5.1 Batchtillverkning
I dagsläget sker produktionen i batchstorlekar av 4-12 stycken i form av ett pull system då
tillverkning anpassas och sker mot kundorder. Det skiljer sig alltså mot det traditionella push
systemet, då produktionen sker i samma takt oberoende av kundorder.
Produktionen ser olika ut vid olika stationer där både push- och pull system förekommer. Det
gör att elskåpen levereras som lager vid stationen i form av push system och FMX’en
levereras i takt med Metrifeedtillverkningen i form av pull system.
Eftersom det oftast är fler än en Metrifeed som ska till samma kund påverkas inte ledtiden i
större utsträckning. När det gäller kvalitetsbrist kan det vara en nackdel med
batchtillverkning då brister kan förekomma i fler än en Metrifeed. Oavsett om bristen
förekommer i fler än en Metrifeed krävs det resurser för att kontrollera samtliga Metrifeeder.
Miao, Zhang, Li & Jiang (2013) menar att om något blir fel så eskalerar problemen ofta och
kan påverka större volymer innan problemet identifierats. Idag har Metrifeederna inga större
problem med kvalitetsbrister efter testkörningen men förekommer under tillverkningens
gång. Då är det en nackdel med batchtillverkning eftersom att samtliga Metrifeeder måste
kontrolleras och eventuellt åtgärdas.
Argument för batchtillverkning är enligt Andersson et al. (1992) att styckkostnaden blir lägre
då kostnaden för omställningar fördelas på fler produkter. De stationära maskinerna som
används är inte belägna vid MS och omställningstiderna har vid batchtillverkning fördelats på
hela batchen.
Ur en aspekt kan också batchtillverkning ge förutsättningar till att arbeta mer produktivt. Till
exempel, för att minimera köer så kan överlappning i batchtillverkningen ske. Eftersom
Metrifeederna testkörs under fyra timmar kan en öpperlappning ske genom att en ny batch
påbörjas under tiden testkörningen utförs.
Under den studerade tiden av aktivt arbete bestod 467 % respektive 85 % av grön tid och den
gula tiden motsvarade 53 % respektive 4.5 %. Den gula tiden klassificeras som en
omställningstid då den beskriver tiden det tagit för operatören att gå runt på stationen för att
hämta verktyg och material för montering. Omställningstiden är generellt sett mindre för
batchtillverkning än för ett enstycksflöde vilket är en faktor till att många väljer att producera
i batch. Däremot medför, enligt Petersson et al. (2015), batchtillverkning konsekvenser som
gör att det inte är lönsamt i slutändan, även om kostnaden för omställningarna är mindre.
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5.2 Enstycksflöde
För att arbeta utifrån ett enstycksflöde krävs utjämning, Heijunka. I teorin beskriver Petersson
et al. (2015), Matzka, Di Mascolo & Furmans (2009) att Heijunka handlar om att PIA bör ha
så kort väntetid i flödet som möjligt. Syftet för att uppnå ett så effektivt flöde som möjligt är
att producera utefter takten som kundefterfrågan kräver. I empirin visar det att företaget
producerar efter kundorder, däremot finns det ingen bestämd takttid som motsvarar
kundefterfrågan. Dock produceras FMX’en utefter Metrifeedens efterfrågan vilket motsvarar
hur verktyget Heijunka fungerar. Det skulle dock krävas att elskåpen eftersträvar samma
princip som FMX’en vilket är pull production, då produktionen för tillfället är batchvis av
cirka tio stycken åt gången. Det resulterar i brister för hur ett utjämnat flöde bör se ut.
Vid observationer och klockstudier visade resultatet att det tog 13 timmar och 14 minuter att
färdigställa en Metrifeed. Det gick inte åt någon extra tid till att sortera och förbereda
material eftersom att det endast var material och komponenter för tillverkningen av en
Metrifeed som hämtades. Det tog nästan 23 minuter att hämta material till en Metrifeed och
då spenderades cirka halva tiden vid ett paternosterlager. Processen vid paternosterlagret går
inte att påskynda eftersom maskinen styrs av ett datorsystem.
Den röda tiden som uppstod på grund av kvalitetsbrist bestod av 3 % i den totala processen,
vilket inte motsvarar en stor del. Operatören hanterade problemet genom att finna
grundorsaken till problemet och hitta en lösning som gör att samma problem inte
återupprepar sig. Pieńkowski (2014) beskriver vikten av att hantera ett problem vid
grundorsaken och inte åtgärda enstaka problem. Det är en viktig aspekt inom lean
management och att operatören identifierade grundorsaken visar det på god potential till att
arbeta med lean, då en svårare punkt med implementering av lean är att förändra tankesättet
hos medarbetare och chefer.
När operatören utför ett enstycksflöde ger det förutsättningar till att bättre kunna hantera
kvalitetsbrister. När ett problem upptäcks är det större chans att det upptäcks tidigare i
processen vid enstycksflöde än vid batchtillverkning och möjligheten att åtgärda problemet
innan för stora volymer har producerats. Genom att skapa standarder skulle brister och
slöserier lättare kunna identifieras, åtgärdas och undvikas.
Mycket av den gula tiden i enstycksflödet innefattar omställningstider. Under de första sju
momenten består 69 % utav omställningstid och resterande tid består som lägst av 17 % och
som mest 34 % omställningstid. För hela processen blir det 23 % gul tid. Det var tidigare känt
att omställningstiden skulle öka med ett enstycksflöde och bilaga 1 visar hur det skiljer sig
från batchtillverkningen. För att uppnå goda resultat med ett enstycksflöde krävs det arbete
med att reducera omställningstiden. Som Petersson (2015) poängterar så kommer det att
uppstå mer omställningstid för ett enstycksflöde men menar att den extra tiden redan existerar
i verksamheten som överkapacitet. Inga extra resurser, tid eller kostnader krävs för dessa
omställningar, men detta är inget som har mätts i studien. Petersson et al. (2015) menar också
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att ett enstycksflöde medför många andra positiva effekter, att det lönar sig att spendera mer
tid för omställningar eftersom tiden tjänas in på andra fronter. Däremot är dessa positiva
effekter inget som kommer märkas om MS är den enda stationen som implementerar ett
enstycksflöde. När Petersson (2015) beskriver detta förutsätts det att hela verksamheten
implementerar lean och har ett gemensamt arbetssätt.

5.3 Lean Management
Alla komponenter till en leverans till kund samlas på en uppsamlingsyta i
produktionslokalen. Om Metrifeederna skulle färdigställas en och en eller flera åt gången
skulle inte påverka leveransen till kund eftersom att den är beroende av många fler produkter.
Eftersom några komponenter till Metrifeeden tillverkas på företaget efter beställning är
stationerna sammankopplade och påverkas av varandra. Förändringar som sker vid MS
kommer således att påverka andra stationer och nackdelen blir att stationerna blir mer
beroende av varandra. Att endast MS skulle implementera ett enstycksflöde gör ingen större
skillnad på helheten då kundorder inkluderar mer än bara Metrifeeden.
En fördel med ett enstycksflöde på lång sikt är att bättre kunna svara mot kundefterfrågan
med kortare ledtider, men verksamheten är då beroende av att hela produktionen fungerar på
samma sätt och producerar efter en takttid. För att implementera lean och enstycksflöde
kommer det att krävas förändringar i hela organisationen och inte bara vid MS. Om företaget
väljer att implementera lean management, handlar det om mycket mer än bara ett
enstycksflöde. Didis (1990) beskriver vikten av att arbeta med ständiga förbättringar,
gemensamma värderingar, principer och metoder samt att standardisera så att samtliga arbetar
på ett gemensamt arbetssätt för att uppnå önskade resultat.
De Bucourt et al. (2011) menar att det finns olika verktyg, Heijunka, Kaizen, Jidoka, pokayoke och muda, som innebär ständiga förbättringar, utjämning av produktion, inbyggd
kvalitet och att stoppa vid fel, undvika eller upptäcka misstag innan de sker och eliminera
slöserier, att använda för att förbättra kvalitet och samtidigt minska produktionstid och
kostnader. Där bygger Larpsomboonchai (2015) vidare och menar att skillnaden är att lean
går att applicera på andra verksamheter än bilindustrin. Enligt Adams (2002) kan dock lean
också benämnas som flödestillverkning eller enstycksflöde. I fallet med Metrifeeden skulle
lean vara genomförbart om förutsättningarna för det och enstycksflöde fanns inom
tillverkningen för hela produktionen. De olika verktygen för att förbättra produktionen skulle
då vara användbara i tillverkningsprocessen. Enligt Burcher, Dupernex och Relph (1996) är
det vissa tillstånd som vill uppnås med att arbeta med lean. Lagarbete för kontinuerlig
förbättring, flexibla och enkla system, lagereliminering och utrotning av icke värdeskapande
aktiviteter är några av de tillstånden. MS har inga enkla system och det blir svårt med
kontinuerliga förbättringar då standarder saknas och faktumet att operatören arbetar själv på
stationen försvårar lagarbetet.

33

En del som lean bygger på är JIT och som beskrivs av Thuna, Drükeb & Grübnerc (2010)
som en central aspekt och en grund för att uppnå det lean strävar efter. I nuläget använder sig
företaget inte av JIT. Däremot finns det potential till att införa metoden. I teorin skriver
Bortolotti, Danese & Romano (2013) att standardisering, stabil efterfrågan samt repetitiva
mönster är ett krav för att kunna implementera JIT. Författarna betonar att metoden även
förbättrar materialhantering, lagring av material samt förpackning. Fallstudien har visat att
rörelserna för operatören vid arbete på Metrifeeden är relativt repetitiva. Däremot är det inte
renodlade repetitiva rörelser operatören utför och monteringen sker inte utifrån någon
specifik standard. Dock finns det ett fåtal informationsblad som beskriver vilka komponenter
som behövs för MS, utöver det arbetar operatören självständigt utifrån egen kunskap. En
annan förutsättning som Bortolotti, Danese & Romano (2013) beskriver är stabil efterfrågan.
Från den aspekten stämmer företaget överens med kravet då MS tillverkas enligt kundorder
och alltid följer ett schema som beskriver hur många Metrifeeder som ska produceras.
I teoriavsnittet beskriver Estevam Souza & Murta Alves (2017) att applicering av principerna
inom lean även är ett sätt för att uppnå bättre miljömål. Lean kan också användas för att
förbättra miljöprestandan genom att använda resurser och energi på ett effektivt sätt.
Operatören på MS arbetar idag efter batchtillverkning vilket gör att uppnå bättre miljömål, i
enhet med lean, inte finns. Energi och resurser skulle kunna utnyttjas mer effektivt än vad de
gör idag.

5.3.1 Slöserier
Petersson et al. (2015) skriver att det finns tre olika benämningar på slöserier inom lean som
påverkar tillverkningen negativt, varav en kallas för muda. Slöserier, främst i form av muda,
framkommer i resultatet då onödig rörelse, brist på standarder samt onödiga lager
uppmärksammas.
Douglas J., Anthony & Douglas, A. (2015) skriver om de sju olika slöserierna där dåligt
arrangerade arbetsplatser är en stor faktor till att slöserierna uppstår. I fallstudien där
kartläggning av operatörens materialrunda utförs visar det att dagens materiallayout inte är
optimal då spagettidiagrammen visar på onödiga rörelser för att hämta material. Douglas, J.,
Anthony & Douglas, A. (2015) beskriver även att felaktiga processer är ett viktigt slöseri att
identifiera där standarder är en lösning på de felaktiga processerna. Fallstudien indikerar att
företaget idag inte arbetar efter dokumenterade standarder på MS vilket då gör att arbetssättet
är svårt att förbättra. Ytterligare en faktor som anses som ett slöseri är att elskåpen inte
tillverkas i takt med Metrifeeden. Det leder till onödigt lager och buffertar mellan stationerna.
Inom lean finns ett åttonde slöseri som handlar om att medarbetare inte får utnyttja sin fulla
kompetens. Fallstudien konstaterar att det slöseriet inte existerar på MS då operatören har full
frihet att tillverka produkten med egen kunskap och erfarenhet.
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5.3.2 Förutsättningar för lean management och enstycksflöde
Att fortsätta arbeta med enstycksflöde och JIT skulle föra med sig andra positiva effekter i
ledtid, materialhantering och lagring av material. För att ett enstycksflöde ska lyckas krävs
vissa förutsättningar i produktionen. Att arbeta framförallt med JIT är en viktig del. Som
Bortolotti, Danese och Romano (2013) beskriver så handlar JIT om att tillverka produkter
efter kundefterfrågan och att producera rätt mängd vid rätt tidpunkt. Det inkluderar takttid,
standarder och pull production. I dagsläget arbetar inte verksamheten utefter dessa metoder
särskilt väl. Det enda som företaget följer idag är pull production. Att införa mer frekventa
transporter, standarder och takttid är däremot något som krävs för att implementera lean.
Enligt Miltenburg (2001) är en viktig faktor att tillverkningen arbetar utifrån pull production.
Powell, Riezebos & Strandhagen (2013) menar att kunderna drar ut ordrar ur systemet och
tillverkningen sker efter de kundorder som finns. Kundorder bestämmer således flödet och
takttiden i produktionen. För att kunna använda pull production krävs det enligt Zayati,
Biennier, Moalla & Badr (2012) en fungerande kommunikation mellan tillverkningen och
affärssystemet. I dagsläget produceras Metrifeederna efter kundorder och ordrarna ligger till
grund för flödet i produktionen. Kommunikationen mellan MS och ordermottagningen är
fungerande och operatören för MS kan komma med tankar och synpunkter.
En förutsättning för enstycksflöde är att det finns standarder vilket Miltenburg (2001),
Lasnier (2007) och Whalen (2014) menar. Standarder leder till att moment har specifika
cykeltider. Produktionschefen uppskattar att det tar 16 timmar att tillverka en Metrifeed, utan
standarder och cykeltider är detta en grov uppskattning. Under fallstudiens observationer på
enstycksflödet visade det att det tog 13 timmar och 14 minuters av aktivt arbete för att
färdigställa en Metrifeed. Två huvudprinciper för standardarbete är att skilja operatören från
maskinen och att arbetet av operatören är viktigare än maskiners arbete. I MS finns inga
automatiska maskiner som skulle kunna separeras från operatören då allt utförs manuellt och
de moment som kräver stora maskiner utförs på andra ställen manuellt. Brist på standarder
har visat på lägre effektivitet och produktivitet. Det innebär också stora risker och problem
för produktionen om ordinarie operatör inte är tillgänglig och en annan operatör behöver tas
in.
Enligt Ali och Deif (2014) är ett verktyg i lean att inte arbeta fortare utan i rätt takt. Målet
med takttid är enligt Lasnier (2007) att producera i takt med efterfrågan. Metrifeeden idag
produceras inte enligt en specifik takt men sker efter kundorder som håller en jämn takt mot
kapaciteten för Metrifeedtillverknigen.
Det åttonde slöseriet i lean beskriver det som ett slöseri med medarbetares outnyttjade
kompetens. I verksamheten idag tycks produktion ske mycket på medarbetares bevåg och
planering. Operatören som arbetar vid stationen har kunskap och åsikter kring förbättringar
och förändringar vid MS. Detta är en viktig punkt då utveckling ofta sker till grund av att de
medarbetare som arbetar dagligen i processen kommer med åsikter och ideer kring
förbättringar. Som medarbetare bör man ha tillgång till resurser för kompetensutveckling och
påverkansmöjligheter på sitt arbete och det upplevs som så för operatören vid MS.
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5.3.3 Kritik mot lean
För att en implementering av lean inom en verksamhet ska lyckas krävs det engagemang,
tålamod och ständiga förbättringar. Då olika tolkningar av vad lean innefattar kan förekomma
krävs det att alla inom verksamheten har en gemensam bild och arbetar mot samma mål
vilket Johansson och Osterman (2017) påpekar.
Hur lean uppfattas är individuellt då teorin ger stort utrymme för egen tolkning. Det anses
som ett problem då det inte finns en väg som är rätt utan verksamheten tvingas skräddarsy
konceptet för att det ska passa deras arbetssätt. Det går inte att kopiera arbetet med lean från
en annan verksamhet som inte har samma tillverkning. Det tar därför tid att utveckla
principer så att det passar verksamheten i fråga.
Syftet med strategin lean är att eliminera röd tid och minimera gul tid. Därefter kan
verksamheten fokusera på att öka grön tid för mer kundnytta. Till skillnad från lean så har
tidigare system fokuserat på grön tid och att göra den så effektiv som möjligt. Till en början
utfördes klockstudier för att identifiera och uppmärksamma värdeadderande respektive icke
värdeadderande tider. Ett problem som Johansson & Osterman (2017) menar finns är
problematiken med att bestämma värdeadderande tid. Tiden kan definieras olika och det finns
inte några riktlinjer för hur tiderna ska kategoriseras. Detta påverkar både hur företaget
uppfattar sig och hur företaget upplevs av andra. Om tider är definierade och mätta på olika
sätt kan det ge ett missvisande resultat.

5.4 Materialflöde
Materialflöde är något som syftar till hantering, lagring samt förflyttning av material där
analyser kan utföras för att skapa en effektivare produktionsprocess (Jonsson & Mattsson s.
67). Nedan följer en djupare beskrivning av olika materialflöden som har identifierats samt
analyserats i rapporten.

5.4.1 Materialflödesanalys
Två av slöserierna som TPS framhäver är transportering av material och onödiga rörelser.
Douglas, J., Antony & Douglas, A. (2015) skriver att transporter som inte tillför något värde
på PIA är ett slöseri samt att onödiga rörelser som kan innefatta onödiga promenader, är ett
slöseri. Precis som Labach (2010) skriver behöver en materialflödesanalys göras för att få
inblick i hur materialflödet ser ut i dagsläget. Det betonas även att en analys hjälper till att
identifiera hur en anpassad materiallayout ska utformas för att minska transporterna samt
aktiviteterna som är icke värdeadderande. Ett verktyg som Menart & Starbek (2000)
framhäver för att identifiera transporten för operatören är ett spagettidiagram, vilket även
behandlades i empirin då spagettidiagrammen för operatörens materialrundor utformades.
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5.4.1.1 Batchtillverkning
Att använda batchtillverkning innebär enligt Brown (1991) längre ledtider. Fallstudien visar
att ledtiden blev längre då operatören behövde gå tre rundor för att samla material till fem
stycken Metrifeeder. I tabellen för spagettidiagammet visas det att operatören gick
sammanlagt 306 meter för att hämta material. Lagret ligger långt ifrån stationen och det tar
totalt 52 minuter att hämta allt material som krävs för att påbörja monteringen. Att
nödvändigt material och komponenter ligger långt bort gör att onödiga rörelser, i form av
promenader för operatören, måste ske. Det som kan utläsas från resultatet är att det gick åt 11
minuter till att sortera, förbereda och lämna tillbaka pallyftaren. Det menar Gornicki (2014)
är onödig tid som är en följd av batchtillverkning.
För att hantera materialet används en vagn som operatören lägger materialet på. Det finns
potential för att samtliga komponenter skulle kunna få plats på vagnen till en batch av fem
stycken. Dock menar operatören på att det tar längre tid att sortera allt material vid MS vilket
även Gornick (2014) betonar som onödig tid.
Elskåpet tillverkas i batchstorlekar tio stycken på en annan station och förvaras vid MS vilket
skapar lager som tar plats vid stationen. De Bucourt et. al (2011) menar på att om produktion
sker i egen takt utan hänsyn till resten av kedjan skapas det onödiga lager, vilket visades i
empirin.

5.4.1.2 Enstycksflöde
För att använda ett enstycksflöde i tillverkningen skriver Petersson et al. (2015); Matzka, Di
Mascolo & Furmans (2009) att ett jämnt arbetstempo krävs. På så sätt minskas lager och
buffertar mellan stationer. De betonar även att ett kontinuerligt flöde kräver förutsättningar
såsom frekventa transporter. För att erhålla så effektiva materialtransporter som möjligt har
ett spagettidiagram utformats över företagets anläggning, precis som för batchtillverkningen.

5.4.2 Materialförsörjning
För att försörja tillverkningen med komponenter och råvaror som behövs kan olika metoder
tillämpas. En metod som Limeré et. al (2012) beskriver är kontinuerlig försörjning där
materialhantering endast behöver utföras en gång. Sali, Sahin & Patchong (2015) menar på
att metoden är bra på stora produkter med låg mångfald och en stabil efterfrågan. Metoden
kan medföra problem om produkten innehåller många komponenter då det skulle krävas av
operatören att hitta rätt material. Kontinuerlig försörjning skulle kunna tillämpas idag vid MS
då produkterna är förhållandevis stora, efterfrågan stabil och batcherna små. Däremot skulle
det ta upp en stor yta eftersom att materialet skulle förvaras vid stationen. Eftersom att det tar
längre tid och längre sträckor att hämta material för operatören är det fördelaktigt med en
materialförsörjningsmetod som kontinuerlig försörjning då operatören inte behöver spendera
den tiden på att hämta material.
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En ytterligare metod är kitting där Sali, Sahin & Patchong (2015) beskriver att kitting lämpas
bra på produkter som har mindre men många olika komponenter och har en stabil
användningsfrekvens av komponenter. Utifrån den aspekten visas det i empirin att kitting
även kan passa som materialförsörjningsmetod för MS då majoriteten av komponenterna är
små och har en stabil användningsfrekvens. Detta är något som Limère et al. (2012) lägger
vikt vid.
Utifrån aspekten att operatören behöver vid batchtillverkning sortera material, så är kitting en
metod som skulle lämpa sig för att förenkla den biten. Metoden lämpar sig även vid
enstycksflöde då endast komponenter till en Metrifeed behöver kittas, vilket kan förenkla
materialhanteringen. En fördel med kitting är att den kan delas in i tider för att operatören ska
veta hur den ligger i fas med tillverkningen och att det ger tydliga indikationer på att något är
fel om material finns kvar i kitten när produkten är klar. För att använda kitting krävs det att
det finns en takttid då utlämnandet av kitten sker med takttiden. Kitting förutsätter då att den
finns en given takttid och standard vilket det i dagsläget inte gör. En annan synvinkel
gällande tillämpning av kitting på stationen, är att materialhanteringen ökar antal moment
som behöver utföras och blir då mer kostsam.
Det finns dock en nackdel med kitting, som både uppkommer vid enstycksflöde och
batchtillverkning, vilket är om någon komponent är defekt och inte går att använda kan det
skapa fördröjningar då operatören måste hämta en ny komponent. Dock kan det bli
problematiskt då FMX’en samt elskåpet inte går att kitta eftersom det är två stora och
otympliga delar som inte går ihop med övriga komponenter. Däremot kan småkomponenterna
kittas ihop och placeras vid MS varav FMX’en samt elskåpen förvaras som ett supermarket
vid MS. Enligt Lolli, Gamberini, Giberti, Rimini & Bondi (2015) är supermarkets
decentraliserade lager som fungerar bra med kontinuerlig försörjning. Supermarkets skulle
kunna användas för de stora och otympliga komponenterna elskåp och FMX. Det skulle
innebära att dessa också skulle behöva arbeta efter ett pull system vilket det inte gör idag. En
början mot att förbättra dessa två komponenter vid MS är att använda ett supermarket som är
belägen vid MS. För att utveckla ett fullständigt supermarket skriver Lolli, Gamberini,
Giberti, Rimini & Bondi (2015) ; Faccio, Gamberi & Persona (2013) att djupgående
forskning behöver göras om hur det ska ordnas i praktiken för att fungera korrekt. Detta krävs
för att ens överväga en fullständig implementering av ett supermarket för MS.

5.5 Jämförelse
Det tog totalt 60 timmar och 35 minuter att färdigställa en batch av fem stycken Metrifeeder.
Klocksstudierna för enstycksflödet visar en totaltid på 13 timmar och 14 minuter vilket
motsvarar 66 timmar och 10 minuter för tillverkning av fem Metrifeeder i ett enstycksflöde.
Ur ett tidsperspektiv ger batchtillverkning kortare tillverkningstid per produkt.

38

Tidsstudien inkluderade inte tiden det tar för operatören att testköra och packa Metrifeeden.
Därför förväntades resultatet att jämföras med de 16 timmars tillverkning som är uppskattade
av produktionschefen. Däremot inkluderar dessa 16 timmar också möten, att hämta
information och att hjälpa andra. Därav skiljde sig resultatet från den uppskattade
tillverkningstiden.
För att få en helhetsbild omvandlades resultatet till procentsatser som visar värdeadderande
tid, icke värdeadderande tid samt nödvändig tid. Det som kan utläsas från resultatet är att
batchtillverkning har en högre andel värdeadderande tid än vad enstycksflödet har, eftersom
att ett enstycksflöde genererar mer omställningstid, gul tid. Grön tid skiljer sig med 15,5 %
för de olika produktionsstrategierna. Gul tid är 69 % för enstycksflödet medan
batchtillverkning ligger på 53,5%. Petersson et al (2015) beskriver den ökade gula tiden som
en självklarhet då antalet omställningar ökar för ett enstycksflöde. En implementering av lean
och ett enstycksflöde skulle då innebära att man aktivt arbetar med att få ner
omställningstider så mycket som möjligt.

5.5.1 Slöserier
Slöserierna som identifierats under tidens gång är detsamma för respektive
produktionsstrategi. Skillnaden är att inom lean arbetas det aktivt med att eliminera dessa och
ett enstycksflöde ger förutsättningar för att lättare arbeta med att bekämpa slöserier. Ett annat
slöseri som identifierades var felaktiga processer där brist på standarder är en viktig faktor.
Då företaget idag tillverkar elskåp till Metrifeeder i batchstorlekar av tio stycken som
förvaras vid MS skapas en buffert som tar onödig plats. Eftersom att ingen förändring skedde
när enstycksflödet granskades var det även då ett slöseri, som vid implementering av lean ska
motarbetas. Douglas, J., Antony & Douglas, A. (2015) påpekar att om det finns mellanlager
ses det som ett slöseri då det har tillverkats mer än vad som är nödvändigt.
Vid utformningen av spagettidiagrammen identifierades transporter samt onödiga rörelser
som slöserier. Douglas, J., Antony & Douglas, A. (2015) menar på att onödiga rörelser kan
handla om allt ifrån sträckningar till onödiga promenader. Spagettidiagrammen visar
operatörens materialrundor och en sammanställning av distanserna. För batchtillverkning
behöver operatören hämta material för fem stycken Metrifeeder vilket resulterar i fler rundor
då samtligt material inte får plats på vagnen. Totalen för materialrundan är 306 meter för
batchtillverkning medan enstycksflödet är 233 meter. Anledningen till att operatören inte
behöver gå lika långt för enstycksflödet är för att materialet som behövs för en Metrifeed får
plats på vagnen. Däremot hade den totala distansen blivit 1 165 meter för enstycksflödet för
fem stycken Metrifeeder. Tiden som motsvarar materialrundan för batchtillverkning är 52
minuter respektive 22 minuter och 30 sekunder för enstycksflödet. Om ett enstycksflöde ska
implementeras kommer det ta ca 113 minuter, alltså 1 timme och 53 minuter för operatören
att hämta material fem gånger.
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Paternosterlagret är en del av materialrundan som bör uppmärksammas. För att erhålla
materialet för fem stycken Metrifeeder tar det 31 minuter för operatören varav en Metrifeed
tar 12 minuter. Vidare tar det alltså 60 minuter sammanlagt för operatören att hämta material
från paternosterlagret enligt ett enstycksflöde. Detta är 29 minuter längre tid än för
batchtillverkning.
Som Brown, Collins & McCombs (2006) beskriver så är upptäckten av kvalitetsbrist svårare
vid batchtillverkning då dessa ofta uppmärksammas sent i processen. Att behöva kontrollera
samtliga produkter i en batch och att eventuellt behöva omarbeta dessa är ett av de sju
slöserierna. I processen idag behövs i princip inga Metrifeeder omarbetas efter testkörning
vilket tyder på att batchtillverkning i den aspekten inte är negativ.
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6 Diskussion
Rapporten utgick ifrån en fallstudie som genomfördes på Jensen Sweden AB där MS
studerades. I dagsläget producerar företaget efter batchtillverkning vilket Gornicki (2014
s.35) betonar som mindre effektivt än att tillverka enligt ett enstycksflöde.
I denna studie har observationer gjorts med hänsyn till operatören för att få processen att
fortlöpa så normalt som möjligt. Däremot ansågs det att mer röd tid uppstår i verkligheten.
Som operatören påstod, så är det mycket vanligare med avbrott än vad som studerats. Det
hände att operatören hjälpte till med kringliggande faktorer som till exempel flytt av material
eller att underlätta arbete för en kollega.
Syftet med arbetet var att förbättra ett produktionsflöde och jämföra batchtillverkning med
enstycksflöde i ett tillverkande företag och undersöka materialförsörjningens påverkan på
processen, vilket studerades genom att utföra klockstudier på respektive produktionsstrategi.
Det utformades även spagettidiagram för båda produktionsstrategierna där materialrundan för
operatören kartlades för att få en större förståelse för hur transporten för operatören
påverkade processerna.
Eftersom att endast MS granskades togs ingen hänsyn till övriga stationer i företaget vilket
begränsade studien. Information samlades i empirin för att besvara forskningsfrågan och
frågeställningarna i analysen. Därav uppfylldes syftet med rapporten då fallstudien visade
vilken produktionsstrategi som är mest effektiv på MS.
Problem som uppstod under arbetets gång var att det var ogenomförbart att studera hela
processen vid MS för batchtillverkning av fem stycken Metrifeeder. Därav studerades endast
en del av den processen i detalj. Från början var syftet att ett teoretiskt enstyckflöde skulle
jämföras med nuvarande batchtillverkning. Dock utfördes klockstudier även på
enstycksflödet vilket resulterade i att tidsåtgången på företaget blev större än förväntat.
Ett problem som låg utanför syftet som uppmärksammades var att paternosterlagret tog
mycket tid då operatören manuellt fick knappa in artiklarna som behövdes, samt att maskinen
genererade lång tid att leverera ut komponenter. Ett ytterligare problem som det lades märke
till var bristen på kompetens om MS då det endast finns en ytterligare person som har
kunskap om tillverkningen av Metrifeeden. Det är inte hållbart i längden då det behöver
finnas en större förståelse om hur Metrifeeden produceras. För att förbättra situationen skulle
det till exempel kunna utbildas fler operatörer till MS och utveckla standarder.
För att ytterligare utveckla fallstudien kan det förslagsvis utföras klockstudier på hela
processen för tillverkningen av fem stycken Metrifeeder. Det skulle skapa en högre validitet
då ett mer djupgående och detaljerad studie skulle kunna utföras. Resultatet i empirin och
analysen visar ett generellt resultat som kan användas och appliceras för verksamheter med
liknande situation.
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Eftersom att klockstudierna innefattade granskning av operatören kan det ha påverkat
resultatet. Vanligtvis är tidsåtgången för att producera en Metrifeed 16 timmar och fallstudien
visade att en Metrifeed tog 13 timmar och 14 minuter att tillverka. Det betyder att när
operatören bevakades tog det 2 timmar och 46 minuter fortare att tillverka produkten. Det är
något som kan ses som en avvikelse då en Metrifeed i normala fall inte tillverkas inom den
tidsramen. Inom den etiska aspekten förklarades det att det inte är operatören som granskades
utan själva processen som stod i fokus. Det gjordes för att skapa en trygg och bra relation
gentemot operatören. Kollegor har däremot undvikit att störa operatören under tiden studierna
pågått vilket påverkade jämförelsen mot den uppskattade tillverkningstiden. Därav
representerade klockstudierna inte hela sanningen, utan det uppstod fler avbrott och röda tider
i verkligheten.
Hållbar utveckling har beaktats då Estevam Souza & Murta Alves (2017) skriver att lean
principerna visar på förbättrade miljöresultat. Eftersom att företaget idag inte använder sig av
enstycksflöde kan det tillämpas delar av lean på MS för att sträva efter en mer effektiv
produktion, vilket kan gynna miljön även fast en fullständig implementering av lean skulle
förbättra det ytterligare.
Arbetsmiljön på företaget ansågs vara bra då operatören trivs med sitt arbete. Det var god
stämning på arbetsplatsen och kollegor verkade ha god relation till varandra. Att använda
egen kunskap samt få ta eget ansvar är något som operatören hade frihet till, vilket är en stor
faktor till arbetstrivsel. Det är också något som lean förespråkar, att låta medarbetarna få vara
med i beslutfattande frågor och utveckling som berör medarbetarens arbetsuppgifter.
Motstånd hos medarbetare kommer att finnas oberoende om arbetet med lean lyckas bra eller
inte. Eftersom att flertal företag misslyckas med sin implementering av lean finns det ett
motstånd från medarbetare till förändring då det inte ses som lyckat i slutändan. Däremot
finns det lika mycket motstånd även om implementering kan lyckas. Effekter av lean är ett
mer effektivt flöde som kräver mindre resurser. Många verksamheter utnyttjar det till att
minska på personalstyrkan och då kan en motsägelse uppstå från medarbetarnas sida. Om
medarbetare sedan tidigare bildat en uppfattning och attityd gentemot lean kan det vara svårt
att motivera personalen och få alla att samarbeta.
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7 Rekommendationer
Eftersom att det tar cirka 66 timmar att producera 5 stycken Metrifeeder vid ett enstycksflöde
och drygt 60 timmar att producera motsvarande mängd vid batchtillverkning, är det utifrån ett
tidsperspektiv bättre att tillverka enligt batch.
Rekommendationer till företaget är att granska vad som behöver utföras för att implementera
ett enstycksflöde. Förutsättningarna ska tillämpas och implementeringen av ett enstycksflöde
bör ske i hela verksamheten för att nå bäst resultat.
Det inkluderar att företaget bör införa standarder på MS så att fler operatörer kan utbildas vid
behov. Standarder underlättar även för operatören i dagsläget för hämtning av material,
kvalitetssäkring och för att utveckla en takttid. Det underlättar i sin tur planeringen för MS
och ger utrymme till högre effektivitet.
Det främsta syftet med enstycksflöde är att minska på ledtider. I denna bemärkelse skulle det
kunna implementeras på stationen i syfte att snabbare motsvara kundefterfrågan. Order skulle
kunna planeras bättre och på så sätt minska ledtiden.
Företaget bör även placera produktspecifika komponenter vid MS för att få ett mer effektivt
produktionsflöde. Genom att utforma en mer anpassad materielförsörjning kan det medföra
många andra positiva effekter i tillverkningen.
Utan djupgående studier kring materialförsörjning är rekommendationer att införa någon typ
av materialförsörjningmetod på MS. Ifall MS upplevs som en flaskhals skulle en effektiv
metod vara att införa kitting då en annan resurs plockar ihop material och tillgodoser
stationen. Det kräver en takttid och när detta i dagsläget saknas kan en lösning vara att ha god
kommunikation mellan operatören och resursen som ska kitta ihop materialet.
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8 Slutsats
Empirin tillsammans med den studerande teorin har gemensamt bildat en slutsats för
rapporten. Att arbeta efter ett enstycksflöde är teoretiskt sett väldigt fördelaktigt men fungerar
inte lika enkelt i praktiken. Slutsatsen är att ett enstycksflöde inte genererar de önskade
effekterna om det inte är så att hela verksamheten eller de mer betydande stationerna också
implementerar ett enstycksflöde.
För att övergå från dagens batchtillverkning till ett enstycksflöde krävs olika förutsättningar
inom lean och JIT som enstycksflöde, standarder, pull produktion och takttid. Att
implementera ett enstycksflöde kräver alla dessa förutsättningar samt att de samkoordineras.
För att företag ska kunna använda enstycksflöde effektivt krävs förutsättningarna, annars är
batchtillverkning det mest optimala.
Slöserierna som främst identifieras i de olika produktionsprocesserna är felaktiga processer i
form av brist på standarder, onödiga lager samt onödiga rörelser. Slöserierna existerar både
vid batchtillverkning och enstycksflöde och skiljer sig inte något avsevärt. Däremot existerar
ett extra slöseri vid batchtillverkning som är sortering av material. Att anpassa
materialförsörjningen är en lösning på problemet med onödiga rörelser. För att anpassa
materialförsörjningen till batchtillverkning eller enstycksflöde kan kitting, supermarket eller
kontinuerlig försörjning tillämpas i företag. Att använda någon av dessa metoder skulle
underlätta arbetet vid materialhämtning.
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Bilaga 1. Klockstudier för batchtillverking
Datum

Operation Moment

Vart?

Icke värdeadderande tid
s

1

min, s

Värde adderande tid
s

Muttrar

G5 - 13

195

3.15

Material

G5 - 3

48

0.48

d.

Skärning

G5 - 6&7

386

6.26

e.

Paternosterlager

G1

1876

31.16

2

Sortering

MS

420

7.0

420

7.0

3

Hämta material:

302

5.02

302

5.02

0.50

a.

Stommar

G2 - K

50

b.

Motor

G1 - 2

148

2.28

4

Förberedelse

100

1.40

100

1.40

5

Lämna pall

150

2.30

150

2.30

6

Svetsning

233

3.53

233

3.53

7

Arbete på PIA

1770

29.30

6795

113.15

10800

180.0

Maskinhall
5025

83.45

a.

Montering av stomme

MS

565

9.25

b.

Förberedelse av växel + motor

MS

644

10.44

c.

Pressning

MS

626

10.26

d.

Skruva på

MS

572

9.32

e.

Skruva ihop kugghjul

MS

144

2.24

f.

Montera slang

MS

1101

18.21

g.

Kugghjul #2

MS

250

4.10

h.

Montera växel + motor

MS

1123

18.43

Odefinierad

MS

47%

Odefinierad
Odefinierad

53%
5400

MS

6300

MS

19800

90.0
105.0
330.0

Totalt aktivt arbete:
11

Odefinierad

MS

19800

330.0

Totalt aktivt arbete:
12

Odefinierad

MS

18000

300.0

Totalt aktivt arbete:
13

Arbete på PIA

1763

29.23

14018

233.38

a.

Borrning i plåt

MS

1867

31.07

b.

Klistra på logga

MS

1206

20.06

c.

Ta av plåt

MS

505

8.25

d.

Sladd

MS

186

3.05

e.

Koppla sladdar

MS

6148

102.28

f.

Elkablar

MS

4106

68.26

Total tid

10.5 %

719

85%

11.59

4.5 %

Totalt aktivt arbete:
14

Odefinierad

MS

24300

405.0

Totalt aktivt arbete:
15

Odefinierad

MS

27900

465.0

Totalt aktivt arbete:
16

Odefinierad

Totalt aktivt arbete:
17

Summa för tillverkning av 5 styck
Summa för tillverkning av 5 styck/5

20700

345.0

MS

24300

405.0

405 min

Odefinierad

Totalt aktivt arbete:

MS

345 min

Odefinierad

Totalt aktivt arbete:
18

2018-03-13

46.40

c.

10

2018-03-12

min, s
2800

b.

9

2018-03-08

s

0.48

Totalt aktivt arbete:

2018-03-07

46.40

48

2018-02-27

2018-03-06

2800

Total tid

min, s

G3 - 25

Totalt aktivt arbete:

2018-03-05

s

Sladd

2018-02-26

2018-03-02

Odefinierad tid
min, s

a.

8

2018-03-01

s

Hämta material:

Total tid:

2018-02-28

Nödvändig tid

min, s

MS

24300

405 min
0.8 %

9%

3%

87.2 %

405.0

5400

90.0

16200

270.0

6300

105.0

6300

105.0

19800

330.0

19800

330.0

19800

330.0

19800

330.0

18000

300.0

18000

300.0

16500

275.0

16500

275.0

16500

275.0

24300

405.0

24300

405.0

27900

465.0

27900

465.0

20700

345.0

20700

345.0

24300

405.0

24300

405.0

24300

405.0

24300

405.0

218100

3635.0

43620

727.0

Bilaga 2. Klockstudier för enstycksflöde
Datum

Operation Moment

Vart?

Icke värdeadderande tid
s

1

min, s

s

Odefinierad tid
min, s

s

1355

22.35

707

11.47

Total tid

min, s

s

min, s
1355

22.35

Sladd

G3 - 25

b.

Muttrar

G5 - 13

c.

Material

G5 - 3

d.

Skärning

G5 - 6&7

a.

Stommar

G2 - K

b.

Motor

G1 - 2

e.

Paternosterlager

G1

3

Sortering

MS

0

0

4

Förberedelse

0

0

5

Lämna pall

0

0

6

Svetsning

Maskinhall
1196

19.56

a.

Arbete på PIA:
Montering av stomme

MS

86

1.26

b.

Förberedelse av växel + motor

MS

451

7.31

c.

Pressning

MS

103

1.43

d.

Skruva på

MS

160

2.40

e.

Skruva ihop kugghjul

MS

40

0.40

f.

Montera slang

MS

150

2.30

g.

Kugghjul #2

MS

125

2.05

h.

Montera växel + motor

MS

81

1.21

Total tid:
8

31%
Arbete på PIA:

99.24

Montering

MS

102

1.42

b.

Montering

MS

25

0.25

c.

Montering

MS

22

0.22

d.

Montering

MS

107

1.47

e.

Montering

MS

2145

35.45

f.

Montering

MS

1470

24.30

g.

Montering

MS

2093

34.53

Hämta material:
a.

Paternosterlager

G1

b.

Plåt

G2

Total tid:

66%

10

Hämta material

11

Arbete på PIA:

MS

a.

Montering

b.

Montering

c.
d.

1.36

96

1.36

1204

20.04

2400

40.0

3851

64.11

2371

39.31

8335

138.55

665

11.05

665

11.05

354

5.54

311

5.11
9000

150.0

34%

4134

68.54

MS

132

2.12

MS

1680

28.0

Borrning i plåt

MS

672

11.12

Sladdar

MS

1650

27.30

Total tid:

96

69%

5964

a.

9

83%

152

2.32

152

2.32

717

11.57

4851

80.51

17%

Totalt aktivt arbete:
12

Arebte på PIA

6908

115.08

1235

20.35

MS

969

16.09

MS

1858

32.58

Montera elskåp+ kablar

MS

2463

41.03

e.

Montering

MS

271

4.32

f.

Montering

MS

112

1.52

a.

Föbereda stålarm

MS

b.

Fixa stålarm

c.

Montera stålarm

d.

Total tid:

70%

13

Hämta delar

14

Arbete på PIA

MS

a.

Montering

b.

Monterat ytterdelar

c.
d.

331

5.31

945

15.45

97.02

MS

2911

48.31

MS

1658

27.38

Montera skydd

MS

107

1.47

Detaljer

MS

1146

19.06

15%

68%

3046

50.46

30%

5822

Total tid:
Odefinierad

165.54

9954

165.54
11.13

1135

18.55

7902

131.42

17%
10800

51%

9954

673

MS
3%

83.23
303.65

5.42

Totalt aktivt arbete:
Summa för tillverkning av 1 styck

5003
17854

342

Totalt aktivt arbete:
15

2018-04-20

s

Hämta material:

7

2018-04-19

Nödvändig tid

min, s

a.

2

2018-04-17

Värde adderande tid

23%

23%

180.0

8575

142.55

18529

308.49

10800

180.0

10800

180.0

47183

793.54

Bilaga 3. Spagettidiagram batch lägg in bilden
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Bilaga 4. Spagettidiagram enstycks lägg in bilden
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