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Sammanfattning 

tt arbeta med Lean innebär ett långsiktigt tänkande i en kultur som präglas av respekt 

för människan och för att ständigt minska mängden slöseri, Muda, med hjälp av 

ständiga förbättringar, Kaizen. Detta kan sägas vara en sammanfattning av 

Leanfilosofin. Med insikten om att Leanfilosofin är grundläggande för en lyckad 

implementering av Lean, sattes syftet med detta arbete: Att få in Lean i blodet hos personalen 

vid Kongsberg Automotive.  En strategi utformades kring lärande för att nå en gemensam 

förståelse, en plattform, som ska finnas till grund för ett långsiktigt arbete med Lean. 

Strategin är uppbyggd efter teorin om Lean och den process man genomgår i ett lärande. För 

att skapa förståelse för vad Lean innebär genomfördes två kursdagar med presentationer och 

Leanspel. Ytterliggare skapades en djupare förståelse genom en värdeflödesanalys där en 

utvald grupp utförde en kartläggning av nuläget. Utgående från denna genomfördes en analys, 

och ett framtida tillstånd identifierades. Analysen resulterade i sin tur i en handlingsplan med 

målet att minska de befintliga slöserierna i värdeflödet.  I arbetet ingår två huvudinriktningar 

på teorin, dels Leankonceptet dels teorin om kultur, lärande och förståelse. Dessa två 

inriktningar är utgångspunkten för att omsätta teorin i verkligheten, och de går hand i hand 

genom hela projektet. Med förutsättningar som ledningens engagemang, teorier om Lean, tid 

och resurser, lärande samt de anställdas engagemang har Kongsberg Automotive fått in ”Lean 

i blodet”. Detta har gett möjligheten att se på sin egen verksamhet på ett nytt sätt, man har fått 

ett par glasögon med annan skärpa, ett par leanglasögon. När man ser på verksamheten på 

detta sätt finns oändliga möjligheter för ständiga förbättringar. 
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Abstract 

o work according to the Lean concept means to work with a long-term thinking, in a 

culture which is characterized by respect for the human being and to continuously 

minimize the amount of waste, Muda, and doing this by using continuous 

improvements, Kaizen. This can be seen as a conclusion of the Lean philosophy. The purpose 

to get “Lean into the blood” at the staff by Kongsberg Automotive was created from the 

knowledge that the Lean philosophy is essential in order to make a successful implementation 

of Lean. A strategy was formed around the object of learning to reach a common 

understanding which will serve as a platform for the future long-term work with Lean. The 

strategy includes the theories of Lean as well as the learning process. In order to create an 

understanding for Lean two training days which included a presentation of the Lean concept 

and a Lean game were arranged. To reach further understanding for Lean a VSM, value 

stream mapping, of the current state, was performed by a selected group. The current state 

was analysed and from this analysis a future state was identified. The analysis resulted in an 

action plan with the target to minimize the current wastes in the value stream. This work 

includes two theoretical concepts, the Lean concept and the concept of learning and 

understanding. These two aspects are the base for converting theories into practise and can be 

followed throughout the whole work. With the presumptions management commitment, the 

Lean theories, time and resources, theories of learning as well as the engagement from the 

employees Kongsberg Automotive have gotten “Lean into the blood”. This has given the 

opportunity to look at the company’s own business from another point of view with a new 

focus, to see the business with a pair of “Lean” glasses. Looking at the business from this 

angle gives the insight of the numerous possibilities for improvements available. 

T 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund: 

ongsberg Power Product System AB är ett företag som är beläget i Ljungsarp i 

Tranemo Kommun. Företaget tillverkar rattstänger till långsamtgående fordon och 

har kunder som till exempel Volvo, Case och Masey Fergusson med flera. Företaget 

ingår i den norska koncernen Kongsberg Automotive som totalt har ca 8000 anställda. I 

Ljungsarp arbetar omkring 40 personer med såväl utveckling som produktion av rattstänger.  

1.2 Problemdiskussion 

Koncernledningen har som målsättning att implementera Lean på de företag som ingår i 

koncernen. Kongsberg i Ljungsarp anser sig sakna grundstenarna inom Lean produktion och 

vill få en större inblick i vad Lean är. Man säger att man vill få en ökad förståelse och få in 

Lean ”i blodet”. Därför kommer denna rapport att behandla grunderna i Lean produktion, där 

huvudtanken är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Rapporten kommer att vara 

uppbyggd utifrån att få en ökad förståelse med början i ett Leanspel och därefter kommer en 

värdeflödesanalys att genomföras. Denna värdeflödesanalys ska sedan generera ett framtida 

tillstånd och en handlingsplan för införandet av Leankonceptet. De olika Leanverktygen som 

finns för att minska de icke värdeskapande aktiviteterna kommer att övergripande beskrivas.  

 

I dag finns det mycket mätdata insamlade från företaget men de behöver sättas in i sitt 

samband utifrån ett Lean- perspektiv. En fördel med att införa Lean i nuläget är just på grund 

av den lågkonjunktur som råder. Dels finns det tid för engagemang på företaget samtidigt som 

det är viktigt att öka sin konkurrenskraft i jämförelse med andra företag. Genom att minska de 

icke värdeskapande aktiviteterna skapas ett mervärde hos kunden. Förståelsen hos 

medarbetarna blir större för vikten av att ha ett effektivt produktionssystem för den framtida 

arbetssituationen. 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är enligt uppdragsgivaren Kongsberg att få en större inblick i Lean 

produktion och få in ”Lean i blodet”. Detta syfte kommer vi att försöka uppfylla med hjälp av 

presentationer om vad Lean innebär, genomföra ett Leanspel och utföra en värdeflödesanalys. 

Tyngdpunkten med syftet ligger just på förståelsen av Leantänkandet i hela organisationen. 

Arbetet avgränsas genom att i arbetet med värdeflödesanalysen endast visa på de Leanverktyg 

som finns för att reducera slöseri och inte aktivt arbeta med dessa.  

2. Metod 

2.1 Forskningsmetod och vetenskapssyn 

tifrån en fallstudie har detta arbete genomförts med forskningsansatsen att fokusera 

på en enhet ”på djupet”. Fallstudien har bedrivits empirisikt ute i ett företag och 

erfarenheterna från fallstudien grundar sig på verkliga erfarenheter. Data till en 

empirisk fallstudie ska inte vara influerade av filosofiska eller personliga värderingar och 

åsikter. 

”Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer som pågår 

inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade 

K 
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kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och 

processer fungerar. Man kan kombinera många olika metoder – fallstudien 

uppmuntrar faktiskt till detta.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Fallstudie) 

I denna vetenskapliga studie är det på grund av den kontext som studien är utförd i, och den 

teori som ligger till grund för fallstudien, svårt att endast hålla sig till en av de vetenskapliga 

huvudinriktningarna hermeneutik eller positivism. Hermeneutik kretsar kring tolkning och 

förståelse av diskurser och kontexten är viktig. Positivism strävar efter absolut 

kunskap/sanning där förklaringen är viktigare än förståelsen. Tänkande och kunskap baseras 

på fakta. 

Studien kommer att utföras med en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. Den deduktiva 

ansatsen innebär att man utgår från teorin och prövar den i verkligheten. Kvalitativ metod 

används när det som i detta fall bygger på en förståelse för problemet. De metoder för 

datainsamlingen som kommer att användas i studien är av såväl typen primär- som sekundär 

information. 

2.2 Alternativa metoder 

2.1.1 Alternativa forskningsmetoder 

 

Nedanstående ansatser skulle kunna användas i föreliggande studie men uteslöts;  

Morfologisk analys - en strukturerad beskrivning av komplexa sammanhang där många 

faktorer samspelar med varandra. 

Kvantitativ metod - en metod som bygger på statistiska mätmetoder där mycket data är 

inblandade. 

Induktion - en forskningsansats där man utgår från verkligheten för att skapa teorier om 

ämnet. 

2.1.2 Alternativa datainsamlingsmetoder 
 

Det finns många sätt att samla in data på. Några exempel är: intervjuer, enkäter, 

litteraturstudier, statistik och observationer. Vad det gäller den information man samlar in kan 

denna grupperas i; 

Sekundärinformation - utnyttja redan insamlat material.   

Primärinformation - samla in ny data. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Med teorin för Lean produktion som grund i arbetet kommer vi att genomföra arbetet stegvis, 

enligt Fig. 2.1, där första steget handlar om att finna litteratur och studera relevanta områden. 

Därefter ska en ytlig förståelse av vad Lean innebär förmedlas till företaget genom en 

presentation. Leanspel ska genomföras med författarna som handledare för att deltagarna ska 

få en annan inblick om vad Lean egentligen innebär och hur alla har möjlighet att påverka och 

förbättra. En värdeflödesanalys (VSM = Value Stream Mapping) av nuläget ska planeras och 

genomföras tillsammans med de anställda. Efter detta ska en djupare förståelse skapas om vad 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fallstudie
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Lean produktion är, genom utarbetandet av ett framtida tillstånd av värdeflödesanalysen som 

sedan kommer att resultera i att en handlingsplan tas fram. I samband med detta kommer 

Leanverktygen att introduceras i korthet. Tanken är att visa på vilka verktyg som finns till 

förfogande, därefter kan företaget självt fördjupa sig i de man finner lämpliga i sitt fortsatta 

arbete med att eliminera slöseri. 

         

 
 

  

 

    

        

        

        

        

        

        

        

    

 

   

        

     

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Figur 2.1 Tillvägagångssätt 
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3. Teori 

3.1 Lean  

ean Produktion innebär att göra ”mer med mindre”, en resurssnål produktion genom att 

eliminera slöserier. Det japanska uttrycket för slöserier är Muda. Många tror att Lean 

Produktion, som fortsättningsvis i rapporten kommer att benämnas enbart Lean, främst 

handlar om rationaliseringar och att dra ner på antalet anställda men huvudsyftet är att 

eliminera slöserier.  

3.1.1 Ursprunget till Lean Produktion 
 

Lean har sitt ursprung i Japan och Toyota. Toyota har under många år systematiskt arbetat 

med förbättringar för att minimera slöseri och deras system för produktion kallas TPS - 

Toyota Production System. Utifrån deras metoder har sedan konceptet Lean utvecklats. 

Anledningen till att Toyota började arbeta med sitt produktionssystem var att man var 

tvungna att utveckla sitt företag för att överleva. Toyota hade stora problem både med antalet 

bilar man producerade och deras kvalitet. Man producerade exempelvis 1950 bara 2685 bilar 

per dag i jämförelse med Fords 7000 bilar per dag (Pascal Dennis, 2002). Efter det att 

ingenjörer från Toyota hade studerat Fords fabriker i USA, som var uppbyggda på 

massproduktion, insåg man att detta inte var den väg som Toyota skulle gå. Eftersom Toyota 

stod på konkursens rand var man tvungna att göra ett avtal med personalen på företaget. I 

detta avtal ingick bland annat att personalen fick livstidsanställning. Därmed blev de anställda 

en fast kostnad och betraktades därför som företagets viktigaste resurs. Detta ligger till grund 

för filosofin i TPS som bygger på att ta till vara på de resurser man har i företaget, utnyttja 

dessa på bästa sätt, för att eliminera slöseri baserat på ett långsiktigt tänkande. 

Lösningen på Toyotas problem var alltså TPS, Toyota Production System, som senare blev 

Lean. Ett system som man utvecklade under 30 år och som än idag är under ständig 

utveckling.  

3.2.1 Vad är Lean Production? 
 

Lean bygger på en kultur utifrån en företagsfilosofi som innebär arbete med ständiga 

förbättringar. Lean är inte en verktygslåda utan en kultur, en filosofi som måste genomsyra 

hela företaget där alla måste vara delaktiga. ”Resurssnål produktion når du inte genom att 

införa ett antal metoder. Det är ett helt system som måste genomsyra företagets kultur och 

tillämpas på alla områden (Liker, JK, 2004) ” 

 

 

 

 

 

 

L 



- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 ”Leantempel” 

Lean kan beskrivas utifrån ett hus, enligt Fig. 3.1, som måste stå på en stadig grund som 

består av filosofin, värderingar och även standardiseringar. Taket utgör målet att med 

kundfokus producera och leverera varor av bästa kvalitet med den kortaste ledtiden. Väggarna 

består av JIT (Just-in time), tillverka rätt saker i rätt tid till rätt pris och Jidoka, stanna upp och 

gör rätt. Hjärtat i Lean är att få ett engagemang bland medarbetarna där man på, ett 

systematiskt sätt, tillsammans arbetar med ständiga förbättringar.  

Lean ser företaget utifrån en värdekedja, från leverantör till slutkund, där det finns ett 

genomflöde av produkter och på så vis skapar man ett kundvärde. I en värdekedja finns det 

aktiviteter som är värdeskapande och andra som inte är det. Värdeskapande aktiviteter är allt 

som kunden vill betala för, och slöserier är det som kunden inte vill betala för, till exempel 

överproduktion, onödiga rörelser, transporter och så vidare. Minskar man slöserierna, muda, 

får man ett snabbare genomflöde vilket bland annat leder till en nöjdare kund och ett bättre 

utnyttjande av resurserna. 

Slöserier, muda, är motsatsen till värde som är det kunden vill betala för. Det finns 8 st 

slöserier: överproduktion, väntan, rörelse, överarbete, outnyttjad kreativitet, transporter, 

omarbete och lager. Bland dessa olika slöserier ser man allvarligast på överproduktion. För att 

eliminera slöserierna så använder man sig utav de 14 principerna, (se 3.5.1). De kan delas upp 

i fyra olika grupper, filosofi, processer, människa och medarbetare och problemlösning, där 

grundstenen är Toyotas filosofi. 

3.3.1 Muda, de åtta slöserierna 
 

”Muda är japanska och betyder slöseri. Det är starkt förknippat med Lean 

(Bicheno J. 2006)”.  

Målet med Lean är att eliminera och förebygga slöserierna. 

Överproduktion; innebär att tillverka produkter som inte säljs, det vill säga producera utan 

order. Överproduktion ses som det allvarligaste slöseriet och är grundorsaken till många andra 

slöserier som till exempel, väntan, lager, transporter och omarbete. Några kostnader som kan 
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hänvisas till dessa är; behov av stora lagerbyggnader, ökad arbetskraft, extra energi såsom 

olja och elektricitet, extra utrustning som behövs för interna transporter av truckar och pallar. 

Väntan; uppstår till exempel, när en medarbetare behöver vänta på att material ska bli 

levererat eller att en process stoppas på grund av fel eller när medarbetare står vid en maskin 

och väntar på att den ska bli klar. Det går att tänka sig att så fort material och komponenter 

inte är i rörelse är detta ett tecken på någon form av väntan. Ett jämnt flöde leder till kortare 

ledtider som är direkt kopplade till värdeskapande och kundnöjdhet. 

Rörelse; handlar om både människa och maskin. Det gäller att ta bort onödiga rörelser. Vid 

utformning av arbetsplatser är det viktigt att man tittar på de ergonomiska aspekterna. Dålig 

ergonomi leder till försämrad produktivitet och sämre kvalitet liksom säkerhetsrisker och 

arbetsskador. Även maskiner såsom robotar går att optimera med avseende på minimering av 

rörelse. 

Överarbete; relateras till att producera mer än vad kunden önskar. Slöserier av detta slag 

existerar ofta på ingenjörsdrivna företag, där man fokuserar på en hög teknologi men 

glömmer bort de enkla nödvändigheterna. Ett annat slöseri som kan hänvisas till denna 

kategori är, när man ”överutformar” en process till exempel, att använda sig av maskiner för 

höga volymer när man endast levererar mycket små volymer. Viktigt är att ha ett långsiktigt 

perspektiv och enligt boken, ”Ny verktygslåda för Lean”, är uttrycket ”small is beautiful” det 

vill säga utforma processen så att den är anpassad till orderkvantiteten.  

Outnyttjad kreativitet; är när företaget inte utnyttjar kreativiteten hos sina medarbetare, som är 

i motsats till ett av målen med Toyotas produktionssystem, skapa ”tänkande människor”. Att 

ta tillvara på de erfarenheter som finns i organisationen är att utnyttja kreativiteten. Här gäller 

det att finna bra modeller med ett öppet klimat så att alla känner sig engagerade och kan 

komma fram oavsett personlighet.  

Transporter; att flytta runt material i onödan är något som kunden inte vill betala för. 

Slöserier av detta slag kan orsakas av för stora arbetsytor, onödigt stor utrustning eller onödigt 

stora batchstorlekar. Det gäller att hela tiden tänka på att flytta materialet så lite som möjligt 

då dubbel hantering påverkar både produktivitet och kvalitet. Slöserier som är relaterade till 

varandra är, transporter, onödiga rörelser och väntan. Förflyttningar är en stor risk ur 

kvalitetssynpunkt då man vill undvika att få skadat material.  

Omarbete; innebär att man producerar felaktiga produkter som måste antingen omarbetas 

eller skrotas. Ofta drar det med sig kontroll och produktion för att ersätta det felaktiga. Desto 

längre produkterna har kommit i värdekedjan desto högre kostnader drar felaktigheterna med 

sig. 

Lager; är att inneha onödigt råmaterial, komponenter och PIA (produkter i arbete). Onödigt 

lager gömmer problem som, obalans i produktion, sena leveranser från underleverantörer och 

långa ställtider. Ett tryckande system leder ofta till lager medan ett dragande system medför 

en jämnare fördelning där man tillverkar vad kunden vill ha. 

3.4.1 Muri och Mura  
 

Förutom Muda finns det ytterligare två typer av slöserier, Muri och Mura. Överbelastning av 

människor och maskiner, Muri, innebär att man utnyttjar människor och maskiner över sin 

kapacitet. Detta leder till sjukdom och säkerhetsrisker för människan och överutnyttjade 
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maskiner som leder till osäkrade processer. Mura, ojämnheter, är när arbetsbelastningen i en 

process antingen är för hög eller tvärtom när processen nästan står still. Orsakerna är 

självförvållade och beror till exempel på dålig planering eller dåligt underbyggda mål som 

säljmål. Muda är ofta ett resultat av Mura. 

3.5.1 Principerna  
 

De 14 principerna som utgör ”The Toyota Way” och beskrivs i boken med samma namn 

(Liker J. 2004) kan delas upp i fyra olika grupper (4P - Philosophy, Process, People and 

Partners, Problem solving) filosofi, processer, människa och medarbetare och problemlösning 

enligt Fig. 3.2. Varje nivå i pyramiden bygger på den underliggande nivån. Genom att känna 

till dessa principer får man en större förståelse om vad Lean innebär. De flesta företag vilka 

betraktas som Leanföretag befinner sig på nivån ”Process”.  

 

   

 

Figur 3.2 ”4P”-modellen enligt Liker. 

1P- Philosophy/Filosofin 
 1) Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av  

 kortsiktiga ekonomiska mål. 

2P- Process/Processer 
 2) Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

 3) Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

 4) Jämna ut arbetsbelastningen. 

 5) Stoppa processen om så behövs för att lösa problem så att det blir rätt från 

 början. 

 6) Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och  

 personalens delaktighet. 

 7) Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda - det vill säga ha en  

 synlig produktion. 

 8) Använd bara pålitlig väl utprövad teknik som tjänar personalen och 

 processen. 
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3P- People and Partners/Anställa och partners 
 9) Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär  

 andra göra det. 

 10) Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 

 11) Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa  

 dem att bli bättre. 

4P- Problem solving/Problemlösning 
 12) Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 

 13) Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 

 14) Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt  

 förbättra. 

3.6.1 Några begrepp inom Lean 

 

Detta avsnitt samlar några centrala begrepp inom Leankonceptet. 

 

Kaizen; Ständiga förbättringar, är en filosofi som innebär att man ständigt och dagligen ska ta 

små steg för att förbättra. Rätt använt leder det till stora förbättringar. Man använder sig av 

PDCA-cykeln (Plan Do Check Act) som är ett sätt att systematisera förbättringsarbete med en 

vetenskaplig metod. 

PDCA; Meningen med Plan Do Check Act är att planera sin förbättring (Plan), implementera 

den (Do) och mäta resultatet av förbättringen (Check) för att på så vis se om man nått upp till 

förväntat resultat. Om man inte åstadkommit detta vidtar man ytterligare åtgärder samtidigt 

som uppnådda förbättringar dokumenteras och standardiseras (Act). PDCA - cykeln eller som 

den även kallas, Demings förbättringscykel är en kontinuerlig process som leder till en bättre 

situation. 

 

 

Figur 3.3 PDCA - cykeln 

TAKT- tid; Anger hur ofta man ska tillverka en produkt. TAKT- tiden bygger på kundens 

behov och den tillgängliga arbetstiden. Till exempel, om kunden beställer en produkt/min är 

TAKT- tiden en minut. 

  TAKTTID =   Den tillgängliga arbetstiden per skift 

   Kundernas behov under ett skift 
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Balansering: Innebär att arbetsnivån på de olika arbetsstationerna är densamma. Det bästa är 

när TAKT- tiden är densamma som cykeltiden. 

Push and Pull; Tryckande och dragande system är något man skiljer på. I ett tryckande 

system trycks material genom värdeflödet utan hänsyn till kundens verkliga behov medan i ett 

dragande system är det kunden som drar fram produkten utifrån sitt behov. Några 

kännetecken för de olika systemen är: 

Tryckande system (Push): Trycker in order i produktion 

 Produktion utifrån prognos 

 Produktion utan TAKT- tid 

Dragande system (Pull):   Kunden drar ut produkten  

Produktion utifrån direkt kundorder 

Produktion enligt TAKT- tid 

Kanban; Kanban är ett effektivt sätt att minska Muda (slöserier), Mura (ojämnheter) och att 

undvika Muri (överbelastning av människor och maskiner). Kanban är det klassiska 

signalsystemet för dragande system inom tillverkning (Bicheno J. 2006) Kanban går ut på att 

man inte ska överproducera utan endast se till vad kunden är i behov av. Kunden kan i detta 

fall även utgöras av andra processer i värdeflödeskedjan. 

Det finns två grundläggande typer av Kanban, produktionskanban och transportkanban. I 

produktionskanban ingår enkortskanban som anses vara den enklaste formen av Kanban, och i 

princip går ut på att flytta kortet från den ena stationen till den andra då den är tom. En annan 

vanlig typ av Kanban är tvåkortskanban där man har två kort i omlopp, och arbetar med såväl 

med produktions- som transportkanban i samma system. 

One piece flow; Som även kallas utjämnad produktion och innebär att man vill sträva efter att 

enstycksflöde i ett dragande system. Detta medför ett större genomflöde i hela värdekedjan 

och att man snabbare kan svara på kundbehovet. En förutsättning för utjämnad produktion är 

SMED. 

SMED; Singel Minute Exchanged of Dies, är en metod för att effektivisera omställningstiden 

från en produkt till en annan. Två centrala begrepp inom SMED är yttre och inre ställ. Yttre 

ställ innebär allt arbete som kan utföras utan att stoppa processen/maskinen. Inre ställ är det 

reella arbetet som sker i själva processen/maskinen vid omställning. Detta kräver oftast att 

processen/maskinen stoppas. 

 JIT; Meningen med Just- in- Time är att tillverka rätt produkter, i rätt tid till rätt kund, det 

vill säga varken för sent eller för tidigt. En aktiv reduktion av PIA, produkter i arbete, är 

nödvändig även om en hög nivå kan kännas bekväm. En hög nivå av PIA leder till mycket 

bundet kapital och omfattande materialhantering. JIT avser ett dragande system och 

användning av Kanban är vanligt. Förutsättningar för att JIT ska fungera är korta ställtider, 

korta ledtider, flödesorienterat produktionssystem, flexibel personal och decentraliserat 

kvalitetsarbete (Ohlhager J. 2000). 
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3.2 Värdeflödesanalys 

En Värdeflödesanalys, VSM- value stream mapping, innebär en kartläggning av företagets 

nuvarande flöde och är ett sätt att identifiera förbättringsmöjligheter. Metoden ger även 

möjlighet till att få en överskådlig ögonblicksbild av ett flöde i en verksamhet. Det är en 

metod som är ett visuellt verktyg där papper och penna är grundläggande instrument. 

Metoden är uppbyggd för att se på det verkliga flödet av en produkt och ska ske utan någon 

avgränsning mellan avdelningarna. Det är av stor vikt att se till värdeflödet för produkten och 

inte utifrån hur verksamheten är organiserad i olika avdelningar. Utifrån en kartläggning av 

nuvarande flöde gör man en analys. Denna analys ska leda till identifikation av 

förbättringsmöjligheter och en vision om ett framtida scenario även kallad ”future state” 

(framtida tillstånd). Grundtanken är att man ska skilja på värdeskapande och icke 

värdeskapande tid och resurser. Därefter upprättar man en handlingsplan. Värdeflöden kan 

göras på flera nivåer; processnivå, företagsnivå, koncernnivå eller genom en hel Supply Chain 

från leverantör till kund.  

”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order till dess att vi 

får betalt och minska den tiden genom att ta bort det som inte tillför värde  

(Taiichi Ohno)”.  

Värdeskapande tid är det som kunden vill betala för, enligt Fig. 3.4 markerat rött, medan icke 

värdeskapande tid är det kunden inte vill betala för, enligt Fig. 3.4 markerat grönt. 
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Figur 3.4 Värdeskapande och icke värdeskapande tid 

Enligt Pascal Dennis uppgår den värdeskapande tiden ofta bara till 5% av det totala 

värdeflödet. De övriga 95 % kan betraktas som muda, slöserier, där det finns stora möjligheter 

till förbättringar. Alla slöserier går inte att eliminera helt då en del aktiviteter som till exempel 

vissa transporter måste finnas.  

Pascal Dennis tar i sin bok även upp att man kan dela upp aktiviteter som finns i ett företag i 

tre olika kategorier; slöseri, direkt värdeskapande arbete och nödvändigt arbete, Fig. 3.5.  Ett 

arbete som måste utföras för att få arbetet slutfört men inte är direkt värdeskapande anses vara 

ett nödvändigt arbete. 
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Slöseri/Muda

Direkt värdeskapande arbete

Nödvändigt arbete
 

Figur 3.5 Översikt över slöseriets rörelse 

3.2.1 Kartläggning av nuläge och nulägesanalys 

 

I en nulägesanalys är det första steget att välja en produkt, produktfamilj eller en utvald kund 

för att sedan rita det nuvarande tillståndet. Tanken är att man med hjälp av papper och penna 

går ut i organisationen och gör en så kallad ögonblicksbild av det nuvarande flödet. 

Kartläggningen kallas även ”Lära sig se”. Den färdiga kartan svarar på frågan; Hur fungerar 

verksamheten idag?  Metoden täcker processen i sin helhet, från informationsflödet till 

produktionsflödet. Se exempel enligt Fig. 3.6. 

Man följer flödet i verksamheten på den utvalda produkten med start från utleverans till 

inkommande order eller avrop, det vill säga man vandrar flödet ”up-stream”. Fakta på 

lagernivåer och processtider samlas in från flödet. Dessa sammanställs sedan med hjälp av 

symboler som man ritar in på en karta. På kartan ritas de olika processerna in med cykeltid, 

ställtid och tillgänglig tid. Därutöver ritar man in lager, transporter, leverantörer, kunder och 

även informationsflöden som planering, order, rapporteringspunkter och så vidare. 

Längst ner på pappret ritar man in tidslinjen för beräkning av ledtid och värdehöjande tid. 

Ledtiden beräknas genom att multiplicera lagermängderna räknat i enhet utifrån TAKT- tiden. 

Till denna tid adderas processtiden. Ofta är dock processtiden försumbar relativt lagertiden, 

speciellt i ett icke- Leant flöde. Värdehöjande tid beräknas ofta genom den faktiska 

cykeltiden. I vissa fall är dock stora delar av cykeltiden icke värdeadderande och måste då 

subtraheras. 
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Figur 3.6 Exempel på kartläggning av värdeflöde 

 

I boken ”Lära att se” definierar man olika processfakta enligt följande: 

Cykeltid: Den tid som det tar för en artikel eller produkt att bli färdigbehandlad i en process. 

Tiden mäts upp genom observation. Det kan även ses som den tid det tar för en operatör att 

genomföra alla sina arbetsmoment innan de repeteras för nästa produkt. Alla aktiviteter som 

ingår i en cykeltid behöver inte vara värdehöjande.  

Värdehöjande tid: Tiden för bearbetning i en process då värde verkligen adderas till 

produkten på ett sätt som kunden är villig att betala för. Värdehöjande tiden kan vara hela 

cykeltiden eller en del av denna. 

Ledtid: Den tid det tar för artikeln att förflytta sig hela vägen genom en process eller ett 

värdeflöde från start till mål. I ledtiden ingår tiden när bearbetningen sker i delprocesser, tiden 

då artikeln väntar på bearbetning i mellanlager och tiden i färdigvarulagret. 

Genomloppstid: Den tid det tar för en bestämd artikel att förflytta sig hela vägen från dörr till 

dörr i en fabrik. I tiden inräknas såväl tid när bearbetning sker i delprocesser som tid då 

artikeln väntar på bearbetning i mellanlager eller finns i lager för färdiga produkter.  

3.3.1 Framtida tillstånd 

 

Utifrån nulägesanalysen är syftet att identifiera orsaker till slöseri och utarbeta nya idéer på 

förbättringar.  Dessa idéer ritas in i en ny karta med ett framtidsscenario, ett så kallat ”Future 
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State”. Detta kan ha form av en vision som innebär att verksamhetsutforma utan att begränsas 

av aktuell situation. Ett annat sätt att utforma ett framtida tillstånd, är att bestämma en tidsram 

och använda den som en begränsning för vad som är möjligt att utföra under till exempel ett 

år. Utifrån det framtida tillståndet utformas sedan en handlingsplan för genomförande. 

Handlingsplanen ska utformas utifrån principerna Kaizen (ständiga förbättringar) och PDCA 

(Plan Do Check Act). Detta framtida tillstånd ska sedan följas upp, utvecklas och underhållas. 

Tanken med att skapa ett framtida tillstånd är att få ett flöde med kort ledtid och att endast 

producera det som ”kunden” såväl internt som externt är i behov av. För att uppnå detta kan 

man enligt boken, ”Lära sig se”, använda sig av några riktlinjer som har sitt ursprung från 

Toyota: 

1. Producera enligt TAKT- tid. 

2. Utveckla ett kontinuerligt flöde så långt det är möjligt. 

3. Använd supermarkets för att styra produktionen där det inte är möjligt att utvidga det 

kontinuerliga flödet uppströms. 

4. Försök att sända kundens beställning till bara en produktionsprocess. 

5. Fördela tillverkningen av olika produktvarianter jämnt över tiden i pacemakern 

(utjämning av produktionsmixen). 

6. Initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga arbetsmängder vid 

pacemakerprocessen (utjämning av produktionsvolymer). 

7. Utveckla förmågan att tillverka ”varje artikel- varje dag”, därefter ”varje skift”, sedan 

”varje timme” eller lastpall, eller sats uppströms räknat från pacemakerprocessen. 

3.3 Förståelse 

Lean är inte en uppsättning av verktyg utan består av en kultur som genomsyrar hela 

företaget. Roger Säljö beskriver kultur utifrån en uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper 

och andra resurser som vi förvärvar genom samspel med omvärlden. Detta skapar vår 

förmåga till förståelse för saker och ting. När man lär sig så utgår man från sin egen 

förståelse. Vidare i boken”, Lärande i praktiken”, tar Säljö upp olika faser i lärandeprocessen: 

a) I den första fasen saknar man förtrogenhet till redskapen och dess funktion i en 

speciell praktik.  

b) Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 

kompetent person.  

c) Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen 

hand. Man kan också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara 

mer indirekt. 

d) Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när 

och hur det skall användas. 

Sandberg och Targama lägger stor vikt vid att lärande och kompetensutveckling handlar om 

att läraren och ledaren ska förstå hur förståelse är uppbyggd hos olika individer. För att kunna 
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ha denna typ av förståelse som lärare/ledare måste man därför ha en insikt i den aktuella 

kulturen som råder på företaget. Det är skillnad mellan kompetens och förståelse, men båda 

två behövs för att kompetensutveckling ska vara möjlig. Att utföra ett visst arbete förutsätter 

kunskaper och färdigheter, det vill säga kompetens, men föregås och baseras på den förståelse 

man har av vad som ska göras. Kompetensutvecklingen handlar därför ytterst om att ändra sin 

rådande förståelse till något som är kvalitativt. 

 

”En ökad förståelse har två ändamål; för det första att öka vår egen kunskap, för 

det andra att möjliggöra för oss att förmedla kunskapen till andra” (Locke J).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

En arbetsplats som karakteriseras av en god lärandemiljö visar bland annat betydelsen av de 

anställdas autonomi och delaktighet. Samtidigt visar undersökningar på andra faktorer som 

ger en tydlig skillnad på förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet som till exempel, 

de anställdas tidigare erfarenheter och yrkesidentitet, men även deras vilja, intresse och 

ambitioner (Ellström P-E, Hultman G.2004). Ellström och Hultman beskriver även 

förändringsarbete som en lärprocess och menar att för att lyckas behöver man ha en långsiktig 

strategi som involverar alla i organisationen. Dessutom måste förändringsarbetet ha 

ledningens medvetna stöd. Gemensamt för de lyckade förändringsarbeten som finns 

dokumenterade är att i grunden handlar det om att skapa förutsättningar för lärande som 

innebär en omprövning och förändring av invanda handlingsmönster. Leankonceptet med sin 

betoning på långsiktiga strategier, att ständigt utvecklas och förbättras samt att ta till vara 

medarbetaren som den viktigaste resursen faller helt inom dessa ramar. Detta förutsätter en 

kultur och ledningsfilosofi inom företaget som baseras på dessa värderingar. 

4. Fallstudie 

yftet i denna rapport är som tidigare påtalats att Kongsberg Automotive ska få en större 

inblick i Lean Produktion och få in ”Lean i Blodet”, vilket medför att tyngdpunkten 

med syftet ligger just i förståelsen av leantänkandet i hela organisationen. Utifrån denna 

synvinkel utformades en strategi kring lärande och förståelse. Först och främst var det viktigt 

att säkerställa ledningens engagemang och att Lean innebär en långsiktig strategi hos 

företaget. Därefter gavs samtliga anställda en kort presentation av vad Lean är för. En annan 

viktig förutsättning var att i rollen som handledare vara införstådd med den kultur som finns 

på företaget och att vara en ledande och stödjande funktion. Kulturen på arbetsplatsen har de 

förutsättningar som karakteriserar en god lärandemiljö och därmed var det lätt för de anställda 

att inta en förstående attityd till sin verksamhet.  

Strategin för att få in Lean i blodet var att utifrån den förståelse som medarbetarna redan har 

om sin verksamhet skapa en övergripande grundförståelse av Lean genom en presentation. 

Därifrån var nästa steg att skapa en djupare förståelse med hjälp av verktyget Leanspel. I ett 

senare skede fick en mindre grupp en ännu djupare insikt genom att en värdeflödesanalys 

utfördes. I utformandet av denna strategi fanns i åtanke det som Säljö tar upp, att man i 

lärandeprocessen går in i olika faser. Figur 4.1 som beskriver hur man normalt reagerar inför 

nya teorier fanns med i strategin för att nå målet med detta arbete. Majoriteten i en grupp, 

ungefär hälften, ställer sig avvaktande för att se om det verkligen är något att satsa på. Det 

finns alltid några som direkt är positiva och dessa benämns förändringsledare. Dessa kan man 

dra nytta av för att skapa förändringar. Sedan finns det raka motsatsen, de som absolut inte 

vill vara med. I leanarbetet är det viktigt att få med ALLA för att man ska lyckas. Materialet 

som användes vid presentationer och grupparbeten utformades så att det förutom att ha en 

S 
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lärandefunktion vid genomförandet även ska vara till nytta som en del i företagets fortsatta 

arbete mot Lean.  

 

Figur 4.1 Förändringsbenägenhet hos människor 

 

4.1 Kursdagarna om Lean  

Företagets anställda delades upp i två grupper för att under en dag delta i en presentation av 

vad Lean innebär och även genomföra ett Leanspel. Grupperna var uppdelade för att vara 

tvärfunktionella och både tjänstemän och kollektivanställda ingick i grupperna. 

Förutsättningarna var att hela utbildningsdagen skulle ske utanför företagets väggar och man 

hyrde bygdegården på orten för att på ett naturligt sätt få in utbildningsdagen som något 

positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Utbildningsagenda 

4.1.1 Presentation av Lean 
 

Dagarna startades upp med att Kongsberg gick in och berättade om sin planering kring Lean 

utifrån koncernens strategier för införandet av Lean. Därefter startades presentationen enligt 

Bilaga 1, som höll på i ca 1 timma. Presentationen inleddes med att förklara målet med dagen, 

att få en gemensam förståelse av Lean (se Fig. 4.1).  Alla har olika förståelse kring Lean. En 

Dagens Agenda 

08.00  Presentation + Introduktion av spel 

09.00  Frukost 

09.15  Start av spelomgång 1 och 2 

11.00  ”Elva”kaffe med dopp 

11.15  Spelomgång 3 

12.15  Lunch 

13.00  Spelomgång 4 

15.00  Kaffe och avslutning 

16.00  Time to go home! 
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del vet mer och andra mindre. Under presentationen utfördes en brainstorming utgående från 

frågan: ”Om jag säger Lean, vad tänker ni på då?”  

 

Figur 4.2 Gemensam förståelse 

 Syftet med detta var att medarbetarna skulle komma på samma plattform och därifrån utmana 

den rådande situationen. Vidare tog presentationen upp en kort historisk bakgrund. Här fördes 

en diskussion om att Lean inte innebär rationaliseringar för att dra ner på antalet anställda 

utan att Lean handlar om att ta bort slöserier. För att enkelt förklara vad slöserier innebär togs 

följande vardagsexempel upp:  

Till exempel, när man slänger skräp i slasken istället för att slänga direkt i 

soporna. Eller när man bara ställer sina skor när man kommer hem innanför 

dörren istället för att senare gå och ställa in dem på sin plats, i skohyllan. För att 

till sist inse att när vi utför ärenden så samlar vi automatiskt på oss ett antal för 

att utföra dem samtidigt vilket annars skulle kännas onödigt slöseri med tid. 

Lean är en kultur, eller ska man säga en ”kul” ”tur”? Metaforen togs upp att man kunde likna 

Lean vid en lång resa, inte en charterresa till Kreta, utan det kräver att alla i företaget 

engageras. Toyota byggde inte sin verksamhet på något år, utan håller fortfarande på. Man 

blir aldrig färdig eller fullärd. Det måste få ta sin tid, kanske många år, med andra ord är det 

svårt. Det är en filosofi som måste genomsyra hela företaget där alla måste vara delaktiga, inte 

bara en del av företaget utan återigen alla. Detta var något som poängterades tydligt under 

presentationen men även genomsyrade hela dagarna. Ytterliggare visades att filosofin är 

grunden genom en genomgång av Leantemplet. De åtta slöserierna redovisades liksom de 14 

principerna utifrån de ”fyra P: na” där man även påpekade att många börjar i processen men 

det slutar aldrig bra, man måste börja med första P:et det vill säga filosofin.  Ett urval av 

verktyg visades för att få en kommande förståelse vid fördjupningen.  

Presentationen avslutades med argument för varför man ska implementera Lean; 

• Av tillgänglig arbetstid är hela 95 % är slöseri och endast 5 % är värdeskapande. Det 

finns att jobba på! 

• Med andra ord ligger de stora slöserierna inte i de korta sekunder man kan öka sin 

arbetstakt vid en maskin, utan de långa tider som finns för väntan, lager, 

överproduktion med mera. 
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• Mindre kvalitetsbrister och man blir konkurrenskraftig. Det finns en fördel att göra 

detta nu under lågkonjunktur eftersom det finns tid att tänka till på vad man kan bli 

bättre på och man kan därmed vara riktigt förberedd för bättre tider. 

• Korta ledtider, man blir populärare hos kund, sparar pengar och ger utrymme för mer 

produktion. Tanken med Lean är att tillverka rätt produkt i rätt tid till rätt kund. 

• Lagerkostnader, man vill ha mindre lager eftersom lager kostar mycket pengar.  

Under presentationen var deltagarna väldigt engagerade. Många frågor och intressanta 

diskussioner kom upp spontant:  

– Hur ser det ut i verkligheten under lågkonjunktur? 

– Princip ett uppfattades motsägelsefullt, koncernen vill köra Lean samtidigt som man tänker 

kortsiktigt. 

– Egna reflektioner om Lean utifrån egen produktion. 

– Investeringar stoppar det vill säga att det saknas kapital för investeringar. . 

– Prioriteringar; tiden och resurserna räcker inte till. ”Till exempel, när något måste fixas 

behöver man ha hjälp av någon annan vilket i sin tur leder till att något annat blir stående.” 

– Det diskuterades även kulturskillnader mellan Japan och Sverige. ”De jobbar jämt och då 

är det lätt att bli bra!” 

4.1.2 Leanspel 

 

Leanspel är en spelbaserad utbildningsform för att visa hur man kan arbeta smartare 

genom att ta bort det onödiga i produktionen, det som inte tillför produkten något 

kundvärde. Det finns ett antal leanspel utvecklade. Spelet som Kongsberg köpt in är ”Lean 

Game FlowCar” (leanshopping), och är det som ska användas inom hela Kongsberg- 

koncernen. Enligt spelets introduktion är syftet att introducera Leanprinciperna och de olika 

Leanverktygen genom en kombinerad lärande- och inspirationsprocess. Deltagarna ska ha en 

chans att få erfarenhet av effekterna av de olika layouterna och produktionsfilosofierna i det 

verkliga livet. Det är viktigt att det blir en positiv upplevelse för deltagarna. En förutsättning 

för detta är att man som spelledare är ordentligt förberedd då man inte ska känna någon stress. 

Ett dåligt förberett spel kan förstöra spelet och man får inte det önskade resultatet. 

Förberedelserna utförs enligt Bilaga 2. 

Spelet är indelat i fyra olika spelomgångar där man mäter olika nyckeltal (dokumenteras i ett 

scorecard) och för varje ny spelomgång gör man en förändring och mäter resultatet. 

Spelledaren styr vilka förändringar som ska genomföras. Mellan de olika spelomgångarna 

förs en diskussion om hur man upplevt situationen och de eventuellt nya förändringarna. 

Produktionen simuleras med hjälp av Legobitar och deltagarna tilldelas varsin roll som till 

exempel, planerare, montör, kvalitetskontrollant, kund med flera.  

Under varje speldag utfördes spelet i två grupper om ca 9 personer i varje grupp. Kortfattade 

reflektioner efter den första  speldagen finns sammanfattade i Bilaga 4. 

Första spelomgången: Här är det viktigt att inte presentera för mycket i inledningen då 

tanken är att man ska gå från röra till mer uppstrukturerat. Det finns en pedagogisk tanke 

kring det oklara stadiet i början. I den första spelomgången producerar man bilarna i en vanlig 

funktionell verkstad med batchstorlekar av 3 st i varje. Detta simulerades genom att de olika 

operatörerna var placerade enligt figur 4.3 
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Figur 4.3 Spelomgång 1 

Resultat: Det tog lång tid och var krångligt att bygga bilarna med legobitarna. Deltagarna 

upplevde situationen precis som det var tänkt, stökigt, oklart och rörigt. Från handledarens 

perspektiv sattes starka personligheter medvetet på röriga operationer. Tanken med detta var 

att de skulle ha fullt upp och tappa sin verkliga ”arbetsroll” under spelets gång.  

Efter spelomgång ett diskuterade man den upplevda situationen. Hur var det att arbeta här? 

Hur var arbetsförhållanden, stress och liknande? Var fanns flaskhalsarna? Hur många 

felaktiga produkter fanns det i systemet? Den ”funktionella” verkstaden upplevdes som 

stressig miljö, dålig layout, mycket produkter i arbete, (PIA), låg produktivitet, dålig 

kommunikation och långa ledtider. Resultatet av nyckeltalen fördes in i ett scorecard, se 

Bilaga 3.  

Diskussion kring förbättringsmöjligheterna inför spelomgång två resulterade i en förändrad 

layout där grupp 1 ändrade till linjelayout det vill säga gruppen satte sina stationer i en rak 

linje med två bord, och grupp 2 ändrade till cell-layout kring ett bord. 

Andra spelomgången: Under den här omgången ändrar man layouten till cellayout och 

enstycksflöde. Grupperna får själva diskutera kring ny layout, och komma fram till att 

materialhanteraren är överflödig. Detta simulerades genom att de olika operatörerna var 

placerade enligt figur 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Spelomgång 2 

Resultat: Allt var förberett så det var bara att börja spela. Under den första speldagen blev 

denna omgång lite mer ostrukturerad än under den andra. Detta på grund av spelledarnas 
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oerfarenhet, men troligtvis uppfattades det inte av speldeltagarna och hade heller inte någon 

inverkan på spelets gång. Deltagarna i de båda grupperna började bygga i moduler och redan 

här ville de balansera de olika stationerna. Detta ingår dock i ett senare skede.  

Efter spelomgång två fördes en diskussion kring samma frågor som spelomgång ett. I den här 

spelomgången upplevdes situationen som mindre stressig men fortfarande fanns det mycket 

PIA. Av den förändrade layouten märkte deltagarna att flödet blev bättre och ledtiden kortare. 

Den ena gruppen fick bättre resultat med sin cell jämfört med linjeutformningen hos den 

andra. Vi diskuterade kring detta och man påpekade hur tydligt cell-layout påverkar resultatet 

positivt för att man på ett tydligare sätt ser vad som ska produceras. Resultatet fördes in i 

scorecard enligt Bilaga 3.  Deltagarna hade frågor kring vilken effektivitet vi mätte och hur 

kalkylen räknade. Här kom även enstycksflöde in vilket gav bra resultat.  

Efter spelets slut tog vi en diskussion kring de givna punkterna, och sedan förberedde vi för 

spelomgång tre som tar upp kanban. 

 Tredje spelomgången Under denna spelomgång introducerar man kanban och visar på 

fördelarna med att införa detta. Man kommer att se effekten av ökad kvalitet, minskat antal 

PIA och visa på att operationerna inte är balanserade. Det här innebär även att gå från ett 

tryckande system till ett dragande system. I denna spelomgång inför man kanbansystemet 

genom att placera ut en post-it lapp på höger sida om sin arbetsstation. Denna post-it lapp 

utgör en kanbansignal. När lappen är tom är det dags för operatören på stationen före att 

producera en ny bil. Kanban simulerades genom post-it lappar på operatörernas högra  

sida enligt figur 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Spelomgång 3 

Resultat: Gruppen som hade linjeutformning i spelomgång två fick nu ändra till cell-layout. 

Hela spelomgången dag ett var lite oklar, man kom aldrig till någon aha-upplevelse. 

Erfarenheten från detta togs med till speldag två där förklaringen kring kanban gjordes 

utförligare, och en medveten provomgång infördes. Under denna spelomgång på speldag ett 

var deltagarna fortfarande inne på tankar kring balansering. Svaret var fortfarande nej då detta 

moment kommer senare. Alla grupperna under båda speldagarna ifrågasatte varför man i detta 

spel inte skulle stoppa produktionen när man upptäckte fel då det egentligen går emot 

Leanprinciperna.  

Efter spelomgång tre diskuterade man den upplevda situationen kring samma frågor enligt de 

tidigare spelomgångarna. Erfarenheterna från spelomgången märktes tydigast under speldag 

två där man såg ett mindre antal felaktiga produkter i systemet och minskat antal PIA. Miljön 

upplevdes mindre stressig och ledtiden minskade något. Resultatet av nyckeltalen fördes in i 

ett scorecard, se Bilaga 3. 
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Inför spelomgång fyra fick grupperna fria händer att fundera på förbättringar. Under 

spelomgången kommer man även att ta upp vikten av balansering.   

Spelomgång 4: Hittills har man under spelets gång sett att både en förändring av layout, och 

införande av kanban, ger en förbättring. Nu ska man försöka att balansera operationerna. Här 

förklaras nu begreppen TAKT- tid och balansering och att det är kunden som sätter takten.  

De åtta slöserierna gås igenom. Man börjar med att fastlägga cykeltiden för varje operation 

vilken man får genom att mäta tiden för varje station. Kunden beställer en bil var 20:e sekund, 

vilket utgör TAKT-tiden. Det handlar om att eliminera slöserier och få ner ledtiden 

Resultat: Speldag två blev mer strukturerad och förberedd än speldag ett, eftersom 

erfarenheterna av frågor under speldag ett var till god hjälp för att ge större förståelse för 

grupp två.  Första steget var att mäta cykeltiden på varje operation enligt den utformning som 

gällde i spelomgång tre. Resultatet ritades upp i ett diagram som gav en bild av situationen 

och var sedan underlag för att genomföra en balansering. Deltagarna fick fria händer att 

utforma monteringsstationerna för att eftersträva kundens TAKT, 20 sek. Man var inte längre 

tvungen att följa arbetsinstruktionerna, dock fick inget modulbygge göras. Under denna 

spelomgång reducerades även personalen. Det är här viktigt att påpeka att Lean inte i första 

hand handlar om att reducera personalen utan att ta bort onödigt arbete för att utnyttja sin 

personal på bästa möjliga sätt. I vissa grupper uppstod situationen att deltagarna var så snabba 

att de till och med kunde ta bort en station, och ändå ha en cykeltid som motsvarade TAKT- 

tiden på varje operation. I någon grupp var gruppmedlemmarna så ojämna att resultatet mer 

eller mindre uteblev.  

Efter spelomgång fyra diskuterade man den upplevda situationen kring samma frågor enligt 

de tidigare spelomgångarna. Man gjorde en kort resumé av vilka lärdomar man kunde ta till 

sig. Resultaten visade på samma utfall som under spelomgång tre, fast med en större 

effektivitet på grund av balanseringen. Nyckeltalen fördes in i ett scorecard, se Bilaga 3. 

4.1.3 Avslutning 
 

Som avslutning framförde företaget några ord ur deras synvinkel och om vad som var nästa 

steg med Lean inom koncernen och på företaget. Vi berättade även om vår fortsättning på 

arbetet som var VSM analysen och gav en kort introduktion på vad detta skulle innebära.  

Dagarna förlöpte bra, och det var ett öppet klimat. Responsen från alla inblandade var positiv 

och det var mycket diskussioner, många personligheter och det förväntade resultatet med att 

få en större inblick och förståelse kring vad Lean innebär uppnåddes. Företagets 

kvalitetsfunktion påpekade även hur viktigt det är med engagemang och delaktighet, samt att 

vara öppen för förändringar och förbättringar. 

Den kritik som gavs efter kursdagarna från deltagarna var att ta mer tid kring presentationen, 

förklara begreppet TAKT- tid mer ingående och poängtera vikten av balansering. Positiv 

kritik gavs om att upplägget kändes bra och att vi fick bra kontakt med grupperna. 

Stämningen i sig var lättsam samtidigt som deltagarna visade på ett djupt engagemang. Att 

lyssna på kritiken gav oss en insikt av att förståelse skapas utifrån sin egen förståelse, alla ser 

olika saker ur samma händelse. Exempel på detta är att produktionen fokuserar på TAKT, 

produktionsteknikern på balansering och ledningen på att alla ska förstå.  



- 27 - 

4.2 Värdeflödesanalys 

En tvärfunktionell grupp bestående av sex personer från företaget blev utsedda att ingå i en 

VSM - grupp.  De olika funktionerna som ingick i den tvärfunktionella gruppen var planering, 

inköp, montering, produktionsledning, produktionsteknik, operatör och 

mottagning/utleverans. I gruppen utvaldes en ledare (produktionsledning) för att få kontinuitet 

i det fortsatta arbetet. Det totala arbetet beräknades ta 3 dagar. 

Tillsammans med VD i företaget bestämdes produkt/produktfamilj. Produkten som valdes var 

rattstången TT3G som består av 36 st olika varianter. En standardstång har 58 olika artiklar 

och totalt 89 st komponenter. Då det är en komplex produkt behövde gruppen välja ut ett 

huvudflöde inom produkten. 

Som grund för arbetet med värdeflöde samlades gruppen för en genomgång av vad en VSM- 

analys är, se Bilaga 5. Vid presentationen deltog ytterligare tio personer som ville ta del av 

informationen. Denna genomgång innefattade både teori och en uppgift som visade på ett 

exempel där både kartläggning och beräkningar ingick, se Bilaga 7. Tillsammans utförde vi 

ett räkneexempel för att få större förståelse. En vandring av flödet uppströms, från dörr till 

dörr, genomfördes för att skapa en förståelse för vad ett värdeflöde innehåller. Under 

vandringen visades de olika operationerna där man förklarade deras innehåll.  

Värdeflödesanalysen följde flödet enligt Fig. 4.6. 

Kartläggning av 

nuläge
Analys av nuläge Framtida tillstånd

Åtgärdsplan

 

Figur 4.6 Utförande av VSM (Value Stream Mapping) 

4.2.1 Kartläggning av nuläge 

 

Kartläggningen av nuläget utfördes enligt kartläggningens fem steg som tas upp i boken, 

”Lära sig se”. Dessa fem steg är:  

1. Kundbehov - TAKT 

2. Processens olika steg- flödet 

3. Var finns material - buffertar och lager 

4. Hur styrs tillverkningen - informationsflödet 

5. Tidslinje - värdeadderande tid och ledtid 

Första steget för gruppen var att räkna ut den aktuella TAKT- tiden. Denna bestämdes utifrån 

den aktuella ordersituationen som på grund av lågkonjunkturen är väldigt låg och i ett 

långsiktigt perspektiv därför egentligen inte representativ. 

Andra steget var att gruppen gjorde en bild av vilka processer och lager som ingick i 

produkten TT3G. Här bestämdes även vilka flöden av produkten som skulle följas. Det var 

omöjligt att följa alla ingående artiklar och därför valdes de som hade högst förädlingsgrad 

inom företaget, vilket resulterade i tre parallella flöden som gick samman till en monterad 

produkt. Detta val av flöde ritades för hand upp på en whiteboard för att få en överblick. 
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Under kartläggningen använde man sig utav de allmänt vedertagna symbolerna för VSM 

enligt Bilaga 6 . 

 Tredje steget påbörjades när gruppen hade fått en grundläggande förståelse för metoden, nu 

började den verkliga kartläggningen. Gruppen försågs med papper, penna och stoppur. Den 

information som samlades in för de olika processerna var cykeltid, ställtid och tillgänglig tid. 

Tanken med att använda sig av stoppur istället för befintliga cykeltider, som ofta ligger 

inlagda i exempelvis MPS-systemet, är att man ska få en så rättvis ögonblicksbild som 

möjligt. Gruppen delade upp flödet med hjälp av den uppritade bilden i ett flertal lagom stora 

områden, för att successivt kartlägga vart och ett. Kartläggningen började längst fram i flödet 

det vill säga vid utleverans. Hela gruppen deltog aktivt med tidtagning av processerna och 

beräkning av antalet produkter i lager. Tydligt var, att redan under denna första del av 

kartläggningen kunde man från reaktionerna i gruppen förstå att man tagit in en djupare 

förståelse. Gruppen hade tagit sig an en övergripande i stället för en mer detaljinriktad syn. 

När ett område var klart gick man tillbaka för att sammanställa detta på en ritning som 

utformades på ett antal hopklistrade A3-papper. För att göra detta behövdes symboler för 

processer, processfakta, företag, lager och flödespilar. Symbolerna enligt Fig. 4.7 användes, 

men i stället för att rita in alla direkt på pappret användes post-it lappar för lager och 

aktiviteter. Detta för att enkelt kunna flytta de olika symbolerna. Alla värden noterades med 

blyertspenna för att man lätt skulle kunna ändra om något gick fel. Proceduren återupprepades 

till dess att hela produktionsflödet var kartlagt. Även leverantör och kunder samt leveranser 

till och från dessa ritades in.  

När produktionsflödet var kartlagt och uppritat på papper, började kartläggningen av 

informationsflödet i det fjärde steget. Även i denna del av arbetet gjordes en översikt på 

whiteboarden. Först ritades den centrala planeringsfunktionen för företaget in. I 

informationsflödet ingår prognoser mot leverantör och kund, order, planering från MPS- 

system till och från de olika processerna. Man skiljer på manuell och elektronisk överföring 

av information. Till manuell hantering hör till exempel utskrifter, fax och telefon. Till den 

elektroniska överföringen hör helt automatiska system, som EDI, men även information via 

Websidor och e-post. För att sedan rita in detta på kartan behövs ytterligare två symboler för 

manuellt och elektroniskt flöde. För att få in rättvisande fakta som överensstämmer med 

verkligheten gjordes intervjuer med olika avdelningar. Reaktionerna hos gruppen visade på att 

man inte var medveten om hur mycket arbete som utförs på den administrativa sidan. 
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Figur 4.7 Symboler för VSM-analys (Ytterligare symboler finns i Bilaga 6) 

Det femte steget är att rita upp en tidslinje där man anger värdeadderande tid och ledtid. Det 

innebär att man för varje process noterar cykeltid, uptime och ställtid. Enligt litteraturen kan 

man även se till antal skift, kassation och den tillgängliga tiden. I denna fallstudie ingår dock 

inte dessa fakta. För varje lagerpunkt noterades lagersaldo och utifrån detta beräknades 

ledtiden, det vill säga hur många dagars produktion olika lager motsvarar. Värdeadderande tid 

och ledtid adderades ihop var för sig till den totala värdeadderande tiden och ledtiden för hela 

produktionskedjan.  

4.2.2 Resultat 
 

Resultatet från kartläggningen, Bilaga 8, blev för det längsta värdeflödet följande:        

TAKT- tid = 261 sek/produkt 

Ledtid = 134,5 dagar 

Värdehöjande tid = 478,8 sek (8 minuter) 

Som synes utgör den värdehöjande tiden i dagsläget en mycket liten del av ledtiden. Detta 

beror delvis på den rådande lågkonjunkturen. Produkten ligger länge i olika lager på grund av 

låg orderingång.  

4.2.3 Nulägesanalys 

 

Nulägesanalysen innebär att kritiskt granska sitt nuvarande upplägg med utgångspunkten att 

minska slöserierna. Här finns det nu en möjlighet att använda sig av leanverktygen. Där man 

ser förbättringsmöjligheter sätter man in den så kallade Kaizen-symbolen. Vid gruppens 

analys av nuläget fick de i uppgift att skriva ner förbättringsförslagen på en post-it lapp. Dessa 

förslag sattes in på kartan som en Kaizen- symbol vid den aktuella stationen. Gruppen 
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lämnades fri för brainstorming och genomförande. Utifrån gruppens diskussioner, tankar och 

förslag hjälptes vi senare åt att diskutera fram förslag som är relevanta att genomföra inom en 

tidsperiod av ett år. Som handledare kunde vi i vissa fall se de olika situationerna med andra 

ögon. Interaktionen mellan gruppens verkliga förståelse kring sin egen produktion och den 

teoretiska förståelse som ligger till grund för detta arbete, ledde till förslag på konkreta och 

bra förbättringsförslag enligt Bilaga 9.  

4.2.3 Framtida tillstånd 
 

Det framtida tillståndet om ett år ritades upp i en ny karta (se Bilaga 10). Detta tillstånd 

innebär att de tänkta förbättringsförslagen är införda. Värdeadderande tid och värdeflödets 

ledtid uppskattades för att se ungefär hur mycket som kunde sparas in. Två stora förändringar 

är att införa ett mindre antal planeringspunkter och att gå från ett tryckande till ett dragande 

system. Avsikten är att införa kanban utifrån den fastlagda kundordern istället för de 

prognoser som ligger till grund för dagens planering. En annan viktig aspekt är att man inom 

en snar framtid ska ha ett betydligt större antal order som inkommer via EDI, Electronic Data 

Interchange. Det är lämpligt att revidera kartan efter ett år för att se hur utfallet blev och då 

bör en ny VSM-analys genomföras. Målsättningen är att om ett år ska följande nyckeltal 

kunna uppmätas: 

TAKT- tid = 90 sek/produkt 

Ledtid = 14,2 dagar 

Värdehöjande tid = 449 sek (7,5 minuter) 

4.2.4  Handlingsplan 
 

Efter det att kartan av ett tänkt framtida tillstånd inom ett år var klar, tog gruppen själv 

initiativet att utifrån listan med förbättringsförslagen utforma en handlingsplan. 

Handlinsplanen ska utformas utifrån principen om Kaizen (ständiga förbättringar) med hjälp 

av PDCA- cykeln. Handlingsplanen för detta framtida tillstånd ska sedan följas upp, utvecklas 

och underhållas. På ett naturligt vis tog gruppmedlemmarna från Kongsberg över och 

uppvisade en stor entusiasm för att fortsätta arbetet. Redan samma dag bestämde Kongsberg 

vilka åtgärder som var prioriterade att starta upp med på en gång. Efter ytterligare en vecka 

kunde man se förändringar i slutmontering och förpackning fram till utleverans. En grupp på 

ca 6 personer gjorde ett spagettidiagram och utifrån detta ändrades layouten. Genom denna 

förändring sparade man in 7 stycken förflyttningar (från 10 till 3 stycken) och detta gav 

resultat enligt Fig 4.8. 
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Område:  Emballering fram till att packning påbörjas 

 Före Kaizen Efter Kaizen Förändring 

Yta (m²) 104 m² 82 m² 22 m² 

Lager (antal pallar) 7 st 3 st 4 st 

Gångsträcks (m) 132 m 60 m 72 m 

Förflyttning artiklar (m) 972 m 399 m 573 m 

Ledtid (min) 6 min 4 min 2 min 

 Genomflöde (pall st) 5 pallar/dag 5 pallar/dag  

Bemanning 1 1  

Produktivitet 80 % 80 %  

Ställtid (min) 0 0  

 

Område:  Från packning till färdigvarulager 

 Före Kaizen Efter Kaizen Förändring 

Yta (m²) 
142 m² 100 m² 42 m² 

Lager (antal pallar) 
6 m² 2 m² 4 m² 

Gångsträcks (m) 
83 m 32 m 51 m 

Förflyttning artiklar (m) 
31 m 5 m 26 m 

Led tid (min) 
11,20 min 8 min 3,20 min 

 Genomflöde (pall st) 
5 pallar/dag 5 pallar/dag   

Bemanning 
1 1   

Produktivitet 
80 % 80 %   

Ställtid (min) 
0 0   

 

Figur 4.8 Resultat av spagettidiagram 
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5. Utvärdering 

nder denna del av arbetet kommer de olika momenten i detta arbete att granskas och 

kritiskt utvärderas, dels utifrån teorin och fallstudien men även utifrån författarnas 

erfarenheter av genomförandet.   

5.1 Kursdagarna  

 

Förberedelserna inför kursdagarna var omfattande. En huvudanledning var att, författarna som 

agerade handledare, hade ambitionen att vara bra pålästa kring teorin om Lean. Detta för att 

kunna göra en bra presentation med ett material som var genomtänkt och uppbyggt enligt 

deltagarnas förståelse. En annan anledning var att Leanspelet behövde omarbetas på grund av 

språk och otydlighet. Handledningsmanualen och instruktionerna skrevs om till svenska. Det 

innebar även mycket praktiskt förarbete. 

Presentationen upplevde vi som handledare väldigt positivt. Redan från start kom 

diskussioner igång, vilket tyder på ett intresse och en uppmärksamhet på ämnet. Även om 

detta upplevdes som positivt kändes det som en kulturkrock då man är ovan att bli avbruten 

under en presentation i skolan, vilket gav en tankeställare. I och med vår dagsagenda och de 

oplanerade diskussionerna som uppstod blev vår presentation lite kortare. Med det menar vi 

inte att vi tog bort delar utan att vi presenterade snabbare. Detta uppfattades av deltagarna, 

och denna kritik tog vi till oss och förbättrade inför kursdag två. Innehållet kändes ändå rätt 

och nivån precis lagom. Några citat från presentationen var att: 

”Det här är ju egentligen väldigt enkelt och något som vi arbetar utefter hela 

tiden, men vi sätter inte ord på det eller mäter det”. 

Precis detta var det som vi ville få fram genom de olika vardagsexemplen i presentationen; 

utan att vi har förståelse för det så tänker vi automatiskt Lean i många situationer. 

Presentationen var uppbyggd för att visa på att Lean är något enkelt och verklighetsnära, 

istället för en akademisk kvalitativ metod. Detta citat tyder på att vi har kunnat leverera något 

som kunden har tagit emot med stor kundnöjdhet. Med anledning av att presentationen tog 

upp mycket kring kultur reflekterade gruppen utifrån sitt eget perspektiv som utländskt ägt 

företag. Ett annat citat gällde just denna olikhet som finns mellan olika kulturer: 

 ”Vi har inte samma kultur, i Japan jobbar de ju jämt och i USA finns ingen 

trygghet, och man tänker kortsiktighet.”. 

Det som är positivt med ett sådant citat är att man har tänkt till, och förstått, att man inte bara 

kan ta en metod som Lean rakt upp ner. Om man gör det, så leder det till kulturkrockar som 

minskar möjligheterna att få ett positivt utfall av sitt Leanarbete. 

Leanspelet som användes var som tidigare nämnts utvalt för att användas inom hela 

Kongsberg Automotive-koncernen. Under hela tiden som spelet pågick fanns det ett 

engagemang hos grupperna. Spelet i sig är bra för att visa på en organisations värdeflöde. 

Nivån på spelet skulle kunna betraktas som något låg i förhållande till deltagarnas 

medvetenhet gällande kvalitetsutfall. Deltagarna har i ryggraden att man inte kan tillverka 

några fel, men i spelet ingick att skapa en lärdom om vad som sker när man tillverkar mycket 

defekta produkter och konsekvenserna av detta. Tanken i spelet är att påvisa att med kanban 

och genom att ha mindre batchstorlekar så reduceras automatiskt eventuella felaktigheter i 

produktionssystemet. Här blev det en krock mellan kompetens och lärande. Ett sätt att 

U 
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undvika detta är att förklara vad målet är innan man startar spelet, men då försvinner den 

pedagogiska tanken med leanspelet.   

En annan aspekt på leanspelet är nyckeltalen och hur dessa hanterades i den medföljande 

Execelmallen till spelet. Dels fanns det ingen möjlighet att se hur mallen räknar ut exempelvis 

effektivitet, alla celler var låsta. Noggrannheten på enheterna på tid (minuter i stället för 

sekunder) var för grov för att det skulle vara möjligt att visa på tydliga resultat av 

förbättringarna. I spelomgång fyra är det meningen att man ska balansera 

monteringsoperationerna. Eftersom skillnaden var för liten mellan det ursprungliga arbetet 

enligt arbetsinstruktionerna gav det i hälften av fallen inget tydligt resultat och därmed var det 

svårt att visa på någon förbättring. 

Under första dagen upplevdes några missar som vi försökte att rätta till inför speldag två, se 

Bilaga 4. vilket ger ett gott exempel på att man ständigt får jobba på förbättringar. 

5.2 Värdeflödesanalys 

Inriktningen på VSM-analysen var av ett något annorlunda slag. Strategin här var att ha en 

teorigenomgång med övningsexempel för att sedan utföra en kartläggning av nuläget, en 

analys och ett framtida tillstånd under devisen ”learning by doing”.  

Arbetet med VSM-analysen var effektivt för att se hur organisationen är uppbyggd. 

Svårigheten med detta flöde var den breda produktstrukturen och hur man skulle gå tillväga 

för få ett lagom stort flöde så att omfattningen fortfarande blir begriplig. Kartläggningen som 

gjordes på det valda produktflödet resulterade som i tre parallella flöden som gick samman till 

en monterad produkt. Vid beräkning av ledtid och värdeadderande tid räknade man på alla tre 

flödena, men valde sedan att utgå från den längsta vägen. Detta bland annat för att få en 

jämförelse med det framtida tillståndet.  

5.3 Förståelse 

Syftet med arbetet är som tidigare påpekats att få in lean i blodet vid Kongsberg Automotive. 

Innebörden av detta är att Kongsberg ska få en större förståelse för vad Lean innebär. För att 

uppnå detta syfte valdes en medveten strategi riktad mot förståelse och kultur.  Enligt 

Sandberg och Targama handlar lärande om att läraren ska ha en förståelse för den aktuella 

kulturen som finns inom företaget. Med den här vetskapen i grunden har både arbetssätt och 

presentationer anpassas utefter den rådande kulturen som finns på Kongsberg. Sandberg och 

Targama anser också att för att det ska kunna ske ett lärande och en kompetensutveckling 

måste både kompetens (kunskaper och färdigheter) och förståelse samverka, vilket innebär att 

man lär sig utifrån sin egen förståelse. Därför var tanken med att göra en presentation att alla 

utifrån sin egen verksamhet, skulle skapa en gemensam förståelse för Lean. Detta är just den 

plattform som vi anser vara så viktig. 

Strategin för att få in Lean i blodet utgjordes av den lärandeprocess, som Säljö skriver om i 

sin bok ”Lärande i praktiken”, bestående av fyra faser.        

 I den första fasen saknar man förtrogenhet till redskapen och dess funktion i en 

speciell praktik.  

Här befinner sig deltagarna i början av kursdagen. Detta märktes ganska i tydligt i de inlägg 

som gjordes av deltagarna under presentationen. I början var inläggen mer av karaktären 

ifrågasättande för att senare gå mer mot jämförelse av sin egen verksamhet.  
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 Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 

kompetent person.  

Under Leanspelet märktes en förändring av deltagarnas medvetenhet om vad Lean innebär. 

Utifrån det som uppfattades av diskussionerna under de olika spelomgångarna började 

deltagarna omsätta dagens erfarenhet till förståelse. Dialogen blev mer och mer fokuserad 

kring deras verksamhet och hur principena om Lean skulle kunna tillämpas.  

 Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen 

hand. Man kan också avgöra när det skall det användas. Stödet kan nu minskas eller 

vara mer indirekt. 

Värdeflödesanalysen var tänkt som ett redskap för att komma till denna nivå. ”Learning by 

doing” var målet under dagarna som VSM-gruppen träffades. Handledningen som i början var 

mer av typen föreläsning minskade under dagarna för att medvetet ge deltagarna större 

utrymme. Medvetet lämnades gruppen för eget arbete utifrån deras egna diskussioner och 

förståelse.  

 Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när 

och hur det skall användas. 

Tanken med strategin var egentligen inte att gruppen skulle nå till den här nivån/fasen inom 

tidsramarna för projektet. Helt utan förväntning tog gruppen fullkomligt över under den sista 

dagen av framtida tillstånd och började utforma en åtgärdsplan utifrån förbättringspunkterna. I 

början av detta projekt utsåg Kongsberg en Leanansvarig som deltog under VSM-analysen. 

På ett naturligt sätt tog personen i fråga över stafettpinnen och förberedde ihop med gruppen 

ett fortsatt arbete.  

6. Diskussion 

yfte som var att få in ”Lean i blodet”, formulerades efter ett besök hos företaget i slutet 

av mars 2009. Där gjordes en presentation för företagsledningen och våra handledare på 

företaget om vad Lean innebär för oss. Presentationen var menad att ge en översikt av 

Lean och samtidigt skapa ett mål med examensarbetet. För att lyckas var samtliga överens om 

att man måste föra in den kultur som Lean bygger på. Positivt var att det blev dubbelt fokus 

på Lean då Kongsberg samtidigt skulle föra in Lean på Koncernnivå.  För att få en större 

inblick i Lean måste man skapa en förståelse och detta är utgångspunkten i allt som innefattas 

i detta arbete. Med detta i åtanke har vi skapat presentationer och diskussioner som är tänkta 

att vara så tydliga som möjligt, där medarbetarna verkligen ska känna sig inbjudna till 

engagemang. Andan som ska råda under arbetet är: tillsammans gör vi det här. Materialet som 

vi använde vid presentationer och grupparbeten utformades så att det förutom att ha en 

lärande funktion vid genomförandet, även ska vara till nytta i företagets fortsatta arbete med 

Lean.  

För att lyckas i en lärandeprocess behöver man ha en långsiktig strategi som involverar alla i 

organisationen och allt förändringsarbete måste ha ledningens medvetna stöd. De 

forskningsansatser för lärande som finns beskrivna tidigare i arbetet avsnitt (3.3) menar vi är 

det som Toyota föreskriver i de 14 principerna och i den uppdelning som finns utifrån de  

4 P: na. Detta är tydligast i det första P:et som innefattar kultur och långsiktigt tänkande. I det 

tredje och fjärde P:et innefattas människor och att ständigt lära och utvecklas. I bland annat 

boken ”The Toyota way” diskuteras vikten av att få in den kultur och den filosofi som Lean 

S 
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innebär för att ha en chans att lyckas långsiktigt. Om man använder sig av Lean som en 

verktygslåda är chansen betydligt mindre att lyckas. Det innebär att man direkt går in i 

processen och enbart lägger tyngdpunkten på det andra P:et, och bara använder sig av 

exempelvis ett eller två verktyg, som SMED eller 5S. Resultatet av detta arbetssätt innebär 

inte att man är en organisation som arbetar efter Leankonceptet.  

I grunden för att nå målet med syftet har figur 4.1, förändringsbenägenhet hos människor, 

funnits i åtanke. Denna figur beskriver hur man normalt reagerar inför nya teorier, där 5 % är 

med från början, medan 20 % är lite frågande om de verkligen kan och om de gör någon 

nytta. Hela 50 % är avvaktande för att se vad detta leder till och om det är något att satsa på, 

medan 20 % ställer upp om det verkligen krävs. Sedan finns de människor som ställer sig 

emot och inte vill vara med om några förändringar. I ett Leanarbete, som kräver att alla 

involveras och engageras, är det väldigt viktigt att även få med även dessa 5 % som är emot, 

då de faktiskt är en avgörande faktor för att Lean ska kunna implementeras En intressant 

diskussion är hur denna grupp av människor ska hanteras för att även de ska finna en mening 

med arbetet? Denna diskussion innefattas inte i detta arbete.  

För att få en ökad förståelse för Lean var Leanspelet ett bra redskap och deltagarna gjorde 

hela tiden kopplingar till sin egen verksamhet. Under tiden som spelet pågick fanns det ett 

stort engagemang hos grupperna och det fördes många diskussioner. Spelet i sig var bra för att 

visa på en organisations värdeflöde men skulle kunna betraktas ha en något låg nivå i 

förhållande till deltagarnas medvetenhet gällande kvalitetsutfall. Deltagarna har i ryggraden 

att man inte ska tillverka några fel, men i spelet ingick att skapa en lärdom om vad som sker 

när man tillverkar mycket defekta produkter och konsekvenserna av detta. Här blev det en 

krock mellan kompetens och lärande. I Leanspelet ingick även att följa upp nyckeltal som 

kvalitet, effektivitet, PIA och ledtid. Dessa skulle föras in i en kalkyl som medföljde spelet. 

Noggrannheten på enheterna för tid, sekunder och minuter, var inte tillräckligt hög för att man 

skulle se relevanta resultat av spelet. En förbättring som skulle vara bra är om de olika 

arbetsstationerna hade varit sämre balanserade från början, då majoriteten av gruppernas 

resultat under fjärde omgången redan var balanserade vid första tidtagningen. Därför blev 

resultatet av balanseringen inte så tydligt utan mer ett resultat på deltagarnas skicklighet på att 

snabbt bygga ihop lego.  

Under de båda kursdagarna förekom intressanta diskussioner och frågeställningar. Det som 

kom upp var bland annat hur Toyota och Lean hanterar en så djup lågkonjunktur som har 

pågått under denna vår. En del Leanprinciper ifrågasattes, bland annat var det en diskussion 

om att målet med standardisering inte är en motsättning till det åttonde slöseriet, outnyttjad 

kreativitet hos medarbetarna. Här kan man utgå från att standardisering är ett tydligt sätt att se 

vad som pågår och därmed är det lättare att se vad som kan förbättras, det vill säga, använda 

sig av medarbetarnas kreativitet. Ytterligare kom frågan om små batchstorlekar upp, och 

argumentet emot detta var att små batcher skulle öka slöseriet med transporter. En annan 

intressant diskussion var att det finns stora kulturella skillnader mellan exempelvis Japan, 

USA och Sverige. Kommentarerna ”men i Japan jobbar de ju jämt” och ”i USA tänker man 

bara på kortsiktiga resultat” var indikationer på detta. Därför anser författarna att det är viktigt 

att anpassa Lean till sin egen verksamhet och kultur. Avslutningsvis påpekade 

kvalitetsavdelningen hur viktigt det är med engagemang, och öppenheten för förbättringar där 

uppmaningen var att våga ta initiativ.  

En djupare förståelse skapades under Värdeflödesanalysen som pågick under tre dagar. 

Mottot under dagarna var ”Learning by doing” och gruppen tog snabbt till sig konceptet. Efter 

kartläggningen av nuläget märkte man en aha- upplevelse i gruppen. Här var kommentarerna 
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”är det såhär det ser ut” och ” oj vad mycket lager vi har”. Även förståelse för de olika 

avdelningarnas arbete skapades. Alla var ganska förvånade över hur lång tid det tog för en 

produkt att ta sig igenom produktionen. Då ögonblicksbilden vid kartläggningen av nuläget 

utfördes vid en lågkonjunktur, där veckotillverkningen är lika stor som en normal 

dagstillverkning, blev resultatet inte helt rättvist. Men samtidigt blev resultatet helt korrekt då 

det är en ögonblicksbild som ska visa på verkligheten. Det visade på flödet och antalet 

lagerplatser och man ser här konsekvenser av lågkonjunkturen. Bland annat minskar 

lageromsättningshastigheten drastiskt och därför måste man ha bra avtal med leverantörer och 

kunder. En annan aspekt på de lager som uppmärksammades under värdeflödesanalysen är 

hur mycket lager verkligen kostar. Enligt figur 6.1 ser man hur tiden påverkar produktens 

självkostnad. En liten förändring som resultat av en rationalisering, är egentligen en ganska 

liten del av den totala ledtiden. Kostnaden för en produkt ökar med förädlingsvärdet, fasta och 

rörliga kostnader adderas och till detta kommer kostnaden för den tid som produkten 

tillbringar i värdekedjan. Dessa faktorer har man en stor möjlighet att påverka genom att 

minska mängden slöseri i värdekedjan. 

 

 

Figur 6.1 Kapitalbindning 

Ytterliggare en avgörande faktor för att lyckas är tid. Om tid inte hade funnits hade samma 

förståelse inte skapats. Tid är en förutsättning för lärande och förståelse. Har man tiden så ger 

det utrymme för att skapa engagemang och bra ledarskap. 

”Vi tror att hjärnan behöver ställtid precis som maskiner. Hjärnan kan liknas vid en 

överbelastad dator. När för mycket information kommer in så låser datorn sig, inget 

kommer vare sig in eller ut, och inget stannar kvar i minnet. Därför tror vi att en viktig 

förutsättning för att lyckas är: Tid som är en avgörande faktor”(författarna). 

Lågkonjunkturen har fört med sig att det finns mer tillgänglig tid och att utnyttja den rätt kan 

leda till att det finns mer tid över när väl volymerna ökar igen. Genom att lägga tid på att 

införa Lean, finns det tid för medarbetare att engagera sig i ett nytt tankesätt. Kanske kan 

lågkonjunkturen föra med sig en önskan om att utveckla företaget för att arbetstillfällen ska 

finnas kvar och därmed skapa en vilja att verkligen arbeta med Lean. Det skulle vara 

intressant att utvärdera om det blivit ett bättre resultat genom införandet av Lean under de 
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premisser som lågkonjunkturen har inneburit. Om tiden inte hade funnits för detta arbete tror 

vi inte att det hade blivit samma resultat.  

7. Slutsats  

nder arbetets gång har en stark utveckling av förståelsen för Lean skapats. Strategin 

för projektet var att gå igenom Leanteorin genom de olika momenten Presentation, 

Leanspel och VSM- analys samt att gå igenom lärandeprocessens fyra steg. De 

förutsättningar som fanns var följande: 

• Ledningens engagemang, både från koncern och från företaget 

• Resurser i form av personal och tid 

• Bra lärandemiljö 

• Bra litteratur 

• Engagemang från personalen 

Strategin för att få in ”Lean i blodet” var att utifrån den förståelse som medarbetarna redan 

har om sin verksamhet skapa en övergripande grundförståelse av Lean genom en presentation. 

Därifrån var nästa steg att skapa en djupare förståelse med hjälp av verktyget Leanspel. I ett 

senare skede fick en mindre grupp en ännu djupare insikt genom att en värdeflödesanalys 

utfördes. I utformandet av denna strategi hade man i åtanke det som Säljö tar upp, att man i 

lärandeprocessen går in i olika faser. De olika teorierna kunde kopplas samman enligt Fig 7.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 



- 38 - 

            

    

 

     

    

 

  

      

      

          

 
 

           

 

 

          

   

 

   

 

    

        

 

   

            

         

 

  

            

            

            

       

 

    

            

            

            

            

            

            

       

 

    

            

            

            

     

 

      

    

 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            Figur 7.1  Strategi för genomförande av projektet 

Strategin som användes vid utförandet av detta projekt gav det önskade utfallet. Det vi har sett 

resultat på är en ökad förståelse av vad Lean är ur såväl ett kulturellt- som ur ett teoretiskt 

perspektiv. Insikten att Lean är enkelt och att det fokuserar på att finna slöserier för att minska 

eller eliminera dessa finns numera i Kongsbergs förståelse. Kongsberg befinner sig efter 

projektets genomförande på en gemensam plattform utifrån vilken de kan arbeta vidare.  

Från att varit något avvaktande till Lean är Kongsberg nu igång med ett aktivt Leanarbete 

med ständiga förbättringar. Här kan man se kopplingen till teorin om 

förändringsbenägenheten hos människor där majoriteten från början är avvaktande, för att 

övergå till att aktivt arbeta med konceptet när man väl accepterat det. Tillsammans med Säljös 

lärandeprocess är detta ett utryck för att det på Kongsberg finns en god lärandemiljö som 
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karakteriseras av de anställdas autonomi och delaktighet. När medarbetarna hade fått en ökad 

förståelse och acceptans av Lean fanns ett tydligt engagemang i organisationen, en större 

insikt, man hade fått in ”Lean i blodet”. Bevis på detta är ständiga tankegångar och 

diskussioner kring slöseri, skämt om Lean, inköp av litteratur för vidare utveckling och 

ständiga förbättringar. Detta var en del av syftet med arbetet, samt att se Kongsberg med 

Leanglasögon. Ett fysiskt bevis på att Kaizen, ständiga förbättringar, nu tillämpas är den 

analys och den layoutförändring som genomförts vid slutmontering/utleverans. Det finns ett 

uttalat intresse hos de som inte varit med och utfört VSM-analysen att få delta i det fortsatta 

arbetet med Lean. Ytterligare bevis på ledningens stöd och medarbetarnas engagemang är 

skapandet av ett Leanrum. Här ska bland annat kartorna från värdeflödesanalysen och det 

framtida tillståndet klä väggarna.  

Med tyngdpunkten på det första P:et, filosofin, blir det naturligt att fortsätta arbeta med 

Leanverktygen enligt principen om ständiga förbättringar. I och med den grundförståelse som 

företaget skapat genom tid, presentationer, arbete och engagemang har man skapat den grund 

som The Toyota Way föreskriver för att lyckas. Belöningen är att man har lättare för att se 

möjligheter till förbättringar i det fortsatta Leanarbetet. Man ser dessutom vilka verktyg som 

ska användas, när de ska användas, vad det är för nytta med dem och hur resultatet ska bli. Att 

ha en stabil grundförståelse innebär att ha ”Lean i blodet”, där allt faller naturligt på plats. Ett 

antal Leanverktyg har tagits upp under arbetets genomförande såsom ständiga förbättringar, 

kanban, dragande system, balansering, JIT, 5S, PDCA-cykeln, SMED med flera. Arbetet med 

VSM-analysen gav ett bra resultat för att förstå sitt eget värdeflöde, och gav en tydlig bild på 

vilka slöserier som finns i detta. Resultatet blev en handlingsplan med förbättringar som ska 

genomföras inom ett 1-års perspektiv. I detta arbete är planen bland annat att föra in kanban, 

minska antalet batchstorlekar, minska antalet planeringspunkter till max två stycken, ändra 

och minska antalet lagerplatser, arbeta med SMED på ett antal stationer och intensifiera 

arbetet med 5S. Vetskapen om olika begrepp som finns inom Lean har blivit kända och ett 

intresse har skapats för att kunna fördjupa sig inom dessa områden på egen hand. 

Två av de förutsättningar som tidigare nämnts är ledningens engagemang och resurser i form 

av tid och personal. I detta fall var ledningens engagemang tydligt uttalat dels på Kongsberg 

Automotive och dels inom hela koncernen. Ett tydligt bevis är den tid och de resurser som har 

funnits tillgängliga under projekttiden vilket har gett möjligheten att skapa en ny förståelse, 

ett lärande. Denna tid har skapat möjligheter för de anställda som i sin tur har genererat ett 

genuint intresse och engagemang för Lean. Detta tror vi är en förutsättning för att se sin egen 

verksamhet med en annan syn, en ny skärpa – med ett par leanglasögon. Genom 

leanglasögonen ges förutsättningar för att se slöserier som tidigare varit osynliga och när man 

synliggör dessa finns stora möjligheter att skapa förändringar som leder till förbättringar. 
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BILAGA 1: PRESENTATION AV LEAN  

Bild 1 

LEAN  

KLPS
Kongsberg Ljungsarp Produktion 
System

Therése Hansson och Annki Spetz

 

 

Bild 2 

Dagens Agenda

8.00 Presentation + Introduktion av spel

9.00 Frukost

9.15 Start av spelomgång 1 och 2

11.00 ”Elva”kaffe med dopp

11.15 Spelomgång 3

12.15 Lunch

13.00 Spelomgång 4

15.00 Kaffe och avslutning

16.00 Time to go home!
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Bild 3 

LEAN – Dagens mål

Få en gemensam förståelse för vad LEAN är.

 

 

Bild 4 

Vad är Lean?

Lean har sitt ursprung i Japan, TPS- Toyota 

Production System.

Produktivitet

Kvalitet

Effektivitet

Utveckling

Lönsamhet
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Bild 5 

Vad är Lean?

Lean produktion= resurssnål produktion

Syftet med Lean är att ta bort slöserier;

MUDA
med kundens bästa i centrum 

”Customer satisfaction”

 

 

Bild 6 

LEAN = En kul tur

Lean är inte en verktygslåda utan en kultur:

”Resurssnål produktion når du inte genom att 

införa ett antal metoder. Det är ett helt 

system som måste genomsyra företagets 

kultur och tillämpas på alla områden”
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Bild 7 

LEAN = en Kul tur

En lång resa, ingen charterresa till Kreta, det 

kräver att alla i företaget engageras.

Kulturen startar med engagemang, långsiktigt 

tänkande och kontinuitet i hela företaget. Alla 

måste vara delaktiga.

Det måste få ta sin tid, kanske många år, med 

andra ord svårt.

 

 

Bild 8 

The Key of LEAN

 Syftet är att reducera det man i Lean 

Production kallar slöserier, MUDA.
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Bild 9 

Bärande principer till Lean Production

Tillförlitliga utrustningar

Visuell hantering av verksamheten

Bästa

kvalitet

säkerhet - kostnader

arbetsmoral - produktivitet

Förkorta ledtider i alla processer

genom att eliminera slöseri

Mänsklig kompetens och

lagarbete

 

Ständiga förbättringar

Systematisk problemlösning

för att reducera slöseri

i alla former

Stabilitet

Filosofin: The Toyota Way
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Bild 10 

Bärande principer till Lean Production
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Bild 11 

MUDA; de 8 slöserierna 

 

 

Bild 12 

14 Principerna utifrån de 4P:na
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Bild 13 

14 Principerna
1P- Philosophy/Filosofin

 1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, 

även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål.

 

 

Bild 14 

14 Principerna
2P- Processerna

 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till ytan.

 3. Låt efterfrågan styra, undvik 

överproduktion.

 4. Jämna ut arbetsbelastningen.

 5. Stoppa processen om så behövs för att 

lösa problem så att det blir rätt från början.
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Bild 15 

14 Principerna
2P- Processerna

 6. Standardiserade uppgifter är en bas för 

ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet.

 7. Kontrollera visuellt så att inga problem 

förblir dolda - dvs. ha en synlig produktion.

 8. Använd bara pålitlig väl utprövad teknik 

som tjänar personalen och processen.

 

 

Bild 16 

14 Principerna
3P- Anställda och partners

 9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, 

lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra 

det.

 10.Utveckla enastående människor och 

grupper som följer företagets filosofi. 

 11. Respektera partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem att bli 

bättre.
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Bild 17 

14 Principerna
4P- Problemlösning

 12. Gå och se med egna ögon för att förstå

situationen ordentligt.

 13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, 

genomför dem snabbt.

 14. Bli en lärande organisation genom att 

oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.

 

 

Bild 18 

Ett urval av verktyg:
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Bild 19 

Lite tankar om LEAN

”Lean ska inte ses som en uppsättning verktyg 

för att effektivisera verksamheten. Det är ett 

system där alla delar bidrar till helheten!”

”Uppmuntra människor att ständigt förbättra de 

processer som de arbetar i”

”Börja med att granska företagets processer 

med kundens ögon (internt och externt)”

 

 

Bild 20 

Varför behöver vi Lean?
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Bild 21 

Varför Lean?

 95% slöseri och endast 5% är 

värdeskapande. 

 Mindre kvalitetsbrister

 Konkurrenskraftiga

 Korta ledtider

 Lagerkostnader

 

 

Bild 22 

Effekter av Lean

 De företag som arbetar med Lean 

production kan jämförelse med traditionell 

massproduktion tillverka produkter :

- på halva tiden

- till halva kostanden

- med hälften av resurserna

- med hälften så många ”fel”

…och i många fall med ändå bättre resultat!
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Bild 23 

Dagens Agenda

8.00 Presentation + Introduktion av spel

9.00 Frukost

9.15 Start av spelomgång 1 och 2

11.00 ”Elva” kaffe med dopp

11.15 Spelomgång 3

12.15 Lunch

13.00 Spelomgång 4

15.00 Kaffe och avslutning

16.00 Time to go home!
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BILAGA 2: HANDLEDARINSTRUKTIONER AV LEANSPEL 

Förberedelser 

Tänk på att vara ordentligt förberedd då man inte ska känna någon stress då det kan förstöra 

spelet. Tänk på att: 

 Förbereda fika 

 Se över lokalen i god tid före spelet 

 Planera grupperna (placera ledande positioner i stressade situationer där de inte har en 

chans att ta över) 

 Möblera, se till att placera stationerna på rätt ställe se s. 16 

 Gå igenom material enligt materiallista 

 Lägg ut arbetsinstruktioner på varje arbetsplats. 

 Var väl påläst 

 Var beredd på missuppfattningar och hantering kring dessa.  

 Om spelet inte får ett bra flöde på grund av exempelvis en extremt långsam montör, 

rotera arbetsplatser. 

 Låt köra en provomgång men ej helt fullt ut.  

 Rita upp Scorecard om man ej använder excelfilen. 

Roller:  

 

4 Operatörer 

1 Materialhanterare 

1 Produktionschef 

1 Kund 

1 Kvalitetskontrollant 

1-2 Tidtagare 

Materiallista: 

 

1 Box lego per grupp 

4 Post-it lappar 

1-2 Stoppklockor 

1 Whiteboard + pennor 

Ev. blädderblock 

Miniräknare 

Ev. material för att visa på olika verktyg som vi går igenom under spelet 
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Spelomgång 1 

Introduktion:  

Presentera inte för mycket i inledningen då tanken är att man ska gå från röra till mer 

uppstrukturerat. Det finns en pedagogisk tanke kring det oklara stadiet i början. 

Gå igenom vad som sker i spelomgång 1 det vill säga att man producerar bilarna i en vanlig 

funktionell verkstad med batchstorlekar med 3 st i varje. Gå igenom Scorecard och vad 

tanken är med det. Spelar man två grupper kan man tävla mot varandra.  

Instruera vad som ska göras: 

Operatörerna ska fokusera på att få arbetet gjort och inte kvalitet.  

Produktionschefen får inte utföra något arbete. Han/Hon ska hantera kunden och se till att 

batchstorleken på 3 hålls. Produktionschefen levererar ut till kund. 

Kunden ska köpa allt som levereras och får enbart kommunicera produktionschefen. 

Materialhanteraren ska flytta materialet mellan borden. 

Tidtagarna ska under spelets gång instrueras om vad de skall göra. 

Kvalitetskontrollanten noterar hur många produkter som är levererade till kund, batchstorlek 

på 3 st. Personen noterar även antalet defekta produkter och monterar isär de färdiga bilarna. 

Genomförande: 

 

Kontrollera att alla har en färdig modul (för den operationen) på varje operationsbord innan 

start. Se även till att det på varje operationsbord ligger ute material för fyra bilar. 

1. Be kunden att lämna över en order på 10 st bilar, starta tidtagarur 1. 

2. När operatör 1 tillverkat 10 bilar be kunden att orderlägga 1 specialorder med rätt 

färgbitar (2st). Samtidigt startar tidtagarur 2 och personen tar tiden tills specialordern 

är levererad till kund. 

3. Direkt efter lägger handledaren dit 30 svarta brickor som är defekta och tar bort de 

gråa brickorna. 

4. Be kunden att klaga högt vid leverans av den felaktiga bilen och alla ska då stoppa 

spelet. Observera att ingen får plocka isär något. 

5. Tidtagare 1 noterar tiden när kunden fått den första felaktiga bilen.  

 

Utvärdering: 

 

Hur många felaktiga produkter fanns det i systemet? 

Fyll i scorecard 

Hur var det att arbeta här? 

Hur var arbetsförhållanden, stress och liknande? 

Var fanns flaskhalsarna? 
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Erfarenhet: 

Stressig miljö 

Dålig layout 

Mycket material i arbete, PIA 

Låg produktivitet 

Dålig kommunikation 

Långa ledtider 

Spelomgång 2 

Introduktion:   

 

Under den här omgången så ändrar man layouten till cellayout och enstycksflöde. 

Låt grupperna själva diskutera kring ny layout, och komma fram till att materialhanteraren är 

överflödig- guida dem rätt.   

Instruera vad som ska göras: 

Borden flyttas enligt cellayout. 

Operatörerna har samma arbete som tidigare, men batchstorleken är nu på 1 st.   

Materialhanteraren är nu borttagen. 

Resterande funktioner arbetar som tidigare. 

Till handledaren: Flytta tillbaka allt material till utgångsläge. 

Genomförande: 

 

1. Be kunden att lämna över en order på 10 st bilar, starta tidtagarur 1. 

2. När operatör 1 gjort 5 bilar be kunden att orderlägga 1 specialorder med rätt färgbitar 

(2 st). Samtidigt startar tidtagarur 2 och personen tar tiden tills specialordern är 

levererad till kund. 

3. Direkt efter lägger handledaren dit 30 svarta brickor som är defekta och tar bort de 

gråa brickorna. 

4. Be kunden att klaga högt vid leverans av den felaktiga bilen och alla ska stoppa spelet. 

Observera att ingen får plocka isär något. 

5. Tidtagare 1 noterar tiden när kunden fått den första felaktiga bilen.  

 

Utvärdering: 

 

Hur många felaktiga produkter fanns det i systemet? 

Fyll i scorecard 

Hur var det att arbeta här? 
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Hur var arbetsförhållanden, stress och liknande? 

Var fanns flaskhalsarna? 

Erfarenhet: 

Mindre stressig miljö 

Fortfarande för mycket material i arbete, PIA 

Möjlighet finns ändå till för mycket reklamationer. 

Ökad effektivitet  

Förbättrad kommunikation 

Fortfarande långa ledtider 

Spelomgång 3 

Introduktion: 

 

Under denna spelomgång introducerar man kanban och visar fördelarna att införa detta. Man 

kommer att se effekten av ökad kvalitet, minskat PIA och visa på att operationerna inte är 

balanserade. Gå igenom lite kort vad dragande och tryckande system är och även vad kanban 

innebär och hur det fungerar i spelet.  

Till handledaren: Flytta tillbaka allt material till utgångsläge. 

Instruera vad som ska göras: 

Layouten förblir oförändrad, men vi ska nu införa Kanban.  

Placera en Post-it på den högra sidan vid varje operatör. 

Varje operatör får endast bygga när kanbansignalen (dvs. post-it lappen) är tom. 

Rollerna sker enligt tidigare 

Genomförande: 

 

1. Starta tidtagarur 1. 

2. När kunden har fått den första bilen levererad, be kunden att orderlägga 1 bil med vit 

färg. 

3. Handledaren ger en 1 vit bricka till operatör 1 och startar samtidigt tidtagarur 2 och 

ber personen att ta tiden tills bilen med den vita brickan är levererad. 

4. Direkt efter lägger handledaren dit 30 svarta brickor som är defekta och tar bort de 

gråa brickorna. 

5. Be kunden att klaga högt vid leverans av den felaktiga bilen och alla ska stoppa spelet. 

Observera att ingen får plocka isär något. 

6. Tidtagare 1 noterar tiden när kunden fått den första felaktiga.  

 

Utvärdering: 

 

Hur många felaktiga produkter fanns det i systemet? 

Fyll i scorecard 
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Hur var det att arbeta här? 

Hur var arbetsförhållanden, stress och liknande? 

Var fanns flaskhalsarna? 

Erfarenhet: 

Bättre kvalitet- max 4 st bilar som är dåliga i systemet. 

PIA minskas till max fyra bilar. 

Mindre stressig miljö. 

Ökad effektivitet  

Minskad ledtid 

Spelomgång 4 

Introduktion: 

 

Vi har nu lärt oss att både en förändring av layout och införande av kanban gav en förbättring. 

Nu ska vi försöka att balansera operationerna. Vi måste nu förklara TAKT- tid och att det är 

kunden som sätter takten. Gå även igenom de sju slöserierna.  

Börja med att fastlägga cykeltiden för varje operation vilket man får då man mäter varje 

station genom att ta tid. Kunden beställer en bil var 20:e sekund.  

Rita ett diagram enligt sid.23 och för diskussion kring det. Varje grupp får introducera de 

ändringar som de kommer fram till. Det handlar om att eliminera slöserier och hålla rätt 

takttid och att få ner ledtiden.  

Instruera vad som ska göras: 

Operatörerna spelar enligt omgång 3 där de själva kommer överens om utformning och 

utförande. 

Tips: Då kunden har en beställningstakt på 20 sekunder per produkt, be kunden att beställa 

tydligt genom att ropa till var 20:e sekund. 

Genomförande: 

 

1. Starta tidtagarur 1. 

2. När kunden har fått den första bilen levererad, be kunden att orderlägga 1 bil med vit 

färg. 

3. Handledaren ger en 1 vit bricka till operatör 1 och startar samtidigt tidtagarur 2 och 

ber personen att ta tiden tills bilen med den vita brickan är levererad. 

4. Direkt efter lägger handledaren dit 30 svarta brickor som är defekta och tar bort de 

gråa brickorna. 

5. Be kunden att klaga högt vid leverans av den felaktiga bilen och alla ska då stoppa 

spelet. Observera att ingen får plocka isär något. 

6. Tidtagare 1 noterar tiden när kunden fått den första felaktiga bilen.  
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Utvärdering: 

 

Hur många felaktiga produkter fanns det i systemet? 

Fyll i scorecard 

Hur var det att arbeta här? 

Hur var arbetsförhållanden, stress och liknande? 

Var fanns flaskhalsarna? 

Erfarenhet: 

Mindre väntetid 

Förbättrad effektivitet 

Minskad ledtid 

Slutsatser av spelet: 

Man ser att kanban ger minskad PIA, kortare ledtid och mindre felaktiga i omlopp. 

Man ser även att layouten påverkar mycket, inte bara sparad yta utan bättre flöde och bättre 

samarbete. 

Effektiviteten blir bättre. 

Balanseringen är viktig, och takt- tiden ska man hela tiden hålla, annars är det slöseri. 
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BILAGA 3: SCORECARD   

 

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

Total time elapsed 16 4 2 2 

Work in progress 13 13 2 4 

Employees 8 8 5 5 

Items delivered 12 7 7 7 

Space 20 6 3 3 

Poor quality 4 1 1 2 

Batch size 3 1 1 1 

Lead time 7 3 2 1 

Efficiency 0,09 0,22 0,70 0,70 
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Company financial statement 
              

  Sales 225 225 175 200   

  Total revenue 225 225 175 200   

              

  Material 72 72 56 64   

  Labour costs 81 81 63 72   

  Scrap 187 102 85 68   

  Costs of goods sold 340 255 204 204   

              

  Gross profit -115 -30 -29 -4   

              

  Other costs           

  WIP 27 9 6 6   

  Space 13 5 4 4   

  Total other costs 40 14 10 10   

              

  Profit/Loss -155 -44 -39 -14   

              



21 

BILAGA 4: KURSDAG ETT, DAGENS MISSAR 

Dagens missar! 

• Det som inte kändes bra var att dator och kanon inte var på plats förrän efter kursstart. 

• Inte lägga ut instruktionerna på bordet innan. Då blir åhörarna ofokuserade på 

presentationen. 

• Ett lag bestod av många tjänstemän. Detta var mindre bra då de förde sina 

diskussioner utifrån sin förståelse. 

• Måste förklara och visa kanban bättre, bilder osv. 

• Se över scorecard, vilken effektivitet som mäts osv.  

• Ändra spelet. Stoppa vid kvalitetsbrist. Ej Lean att fortsätta.  

• Klara och tydliga slutsatser. 

• Göra om spel:  

1. göra ordrar för att få ett intressantare spel där fler blir sysselsatta 

2. ta bild till kontroll då det saknades en kontrollinstruktion för en korrekt bil 

3.  handledare läsa igenom instruktioner igen så man kan hålla ett bra spel med bra 

utveckling 

4. använda kunden mer då kunden enligt spelreglerna hade minimalt med uppgifter 
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BILAGA 5: PRESENTATION AV VSM 

Bild 1 

LEAN- VSM
Värdeflödesanalys

KLPS
Kongsberg Ljungsarp Produktion 
System

Therése Hansson och Annki Spetz

 

 

Bild 2 

Dagens mål

Förståelse för VSM

Kartläggning över nuvarande 

tillstånd av TT3G.

Motto: ”Learning by doing”
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Bild 3 

Vad är VSM?

VSM- Value stream mapping

”Alltid när det finns en produkt för en kund finns 

det även ett värdeflöde. Utmaningen ligger i 

att kunna se detta flöde”. 

 

 

Bild 4 

Vad är VSM?

Tryckande system:
 Trycker in order i produktion 

 Produktion utifrån prognos

 Produktion utan TAKT tid

Dragande system:
 Kunden drar ut produkten 

 Produktion enligt TAKT tid
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Bild 5 

Vad ser du i bilden?

 

 

Bild 6 

MUDA; de 8 slöserierna 

 Rörelser

 Väntetid

 Justeringar/om- arbete

 Överproduktion

 Onödiga transporter

 För stora lager

 Process- slöseri

 Outnyttjad medarbetar kreativitet
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Bild 7 

14 Principerna utifrån de 4P:na

 

 

Bild 8 

14 Principerna
1P- Philosophy/Filosofin

 1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, 

även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål.
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Bild 9 

14 Principerna
2P- Processerna

 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till ytan.

 3. Låt efterfrågan styra, undvik 

överproduktion.

 4. Jämna ut arbetsbelastningen.

 5. Stoppa processen om så behövs för att 

lösa problem så att det blir rätt från början.

 

 

Bild 10 

14 Principerna
2P- Processerna

 6. Standardiserade uppgifter är en bas för 

ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet.

 7. Kontrollera visuellt så att inga problem 

förblir dolda - dvs. ha en synlig produktion.

 8. Använd bara pålitlig väl utprövad teknik 

som tjänar personalen och processen.
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Bild 11 

14 Principerna
3P- Anställda och partners

 9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, 

lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra 

det.

 10.Utveckla enastående människor och 

grupper som följer företagets filosofi. 

 11. Respektera partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem att bli 

bättre.

 

 

Bild 12 

14 Principerna
4P- Problemlösning

 12. Gå och se med egna ögon för att förstå

situationen ordentligt.

 13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, 

genomför dem snabbt.

 14. Bli en lärande organisation genom att 

oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.
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”Hjärtats tanke om tid”

Tid är rörelsens skugga. Allt 

slöseri går att omsätta i tid.

Påverkbar

muda

• Rörelser

• Väntetid

• Justeringar /om-arbete

• Överproduktion

• Onödiga transporter

• För stora lager

• Process-slöseri
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Vad prioriteras på fabriksgolvet?

Traditionellt:

−Se till att alla producerar

Lean:

−Eliminera väntan och förluster i produktionsflödet

−Förbättra materialflödena
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Bild 15 
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Swesteel AB
Produktionsplanering

MPS

L

Stansning

C/T = 1 sek.

S/T = 1 timme

Uptime = 85%

27000 s tillg.

EAV = 2 veck.

1 sekund

5 dagar

Rulle 1700 m

L

P Svets St 1

C/T = 39 sek.

S/T = 10 min.

Uptime= 100%

2 skift

27000 s tillg.

39 sekunder

7,6 dagar

L

P Svest St 2

C/T = 46 sek.

S/T = 10 min.

Uptime = 80%

2 skift

27000 s tillg.

46 sekunder

1,8 dagar

L

Montering 1

C/T = 62 sek.

S/T = 0

Uptime =100%

2 skift

27000 s tillg.

62 sekunder

2,7 dagar

L

Montering 2

C/T = 40 sek.

S/T = 0

Uptime =100%

2 skift

27000 s tillg.

40 sekunder

2 dagar

L

Leverans

4,5 dagar

Rullar
5 dagar

4600 V
2400 H

1100 V
600 H

1600 V
850 H

1200 V
640 H

2700 V
1440 H

Ledtid i prod=
23,6 dagar

värdehöjning=
188 sek.

Scavos AB
Montering

veckoplaner

6 veckors
prognos

veckovis fax

90/60/30 dagars
prognos

dagliga order

dagliga lev.
orderTisdagar

Torsdagar

1 x 
dag

18400 st/mån
-12000 V
- 6400 H

Låda = 20 st.

2 skift
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Kartläggning av värdeflödet

RåmaterialRåmaterial

PressningPressning SvetsningSvetsning MonteringMontering

Process 1 Process 2 Process 3

Färdig produktFärdig produkt

VärdeflödetVärdeflödet

KundKund
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Bild 17 
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Metodik för värdeflödesanalys

Välj lämplig produktVälj lämplig produktProduktfamiljProduktfamilj

Rita nuvarande 

tillstånd

Rita nuvarande 

tillstånd

Rita framtida

tillstånd

Rita framtida

tillstånd

Handlingsplan

och 

genomförande

Handlingsplan

och 

genomförande

Från början till slutFrån början till slut

Lean produktionLean produktion

VinsterVinster
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Värdeflöde på olika nivåer

ProcessnivåProcessnivå

Fabriksnivå (dörr till 

dörr)

Fabriksnivå (dörr till 

dörr)

Flera fabrikerFlera fabriker

Mellan och genom 

flera företag

Mellan och genom 

flera företag

Vi startar här →
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Bild 19 
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Rita nuvarande tillstånd

Hur fungerar verksamheten idag?

−material och informationsflöden

−rita symboler, använd blyerts-

penna och suddigummi

−följ flödet från dörr till dörr, 

samla fakta från hur det ser ut, 

lita inte på några standardtider

−enas om hur det ser ut

Hur fungerar verksamheten idag?

−material och informationsflöden

−rita symboler, använd blyerts-

penna och suddigummi

−följ flödet från dörr till dörr, 

samla fakta från hur det ser ut, 

lita inte på några standardtider

−enas om hur det ser ut

ProduktfamiljProduktfamilj

Rita nuvarande 

tillstånd

Rita nuvarande 

tillstånd

Rita framtida

tillstånd

Rita framtida

tillstånd

Handlingsplan

och 

genomförande

Handlingsplan

och 

genomförande
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Kartläggningens fem steg

Kundbehov - taktKundbehov - takt

Var finns materialet – buffertar och lagerVar finns materialet – buffertar och lager

Hur styrs tillverkningen - informationsflödetHur styrs tillverkningen - informationsflödet

Processens olika steg - flödetProcessens olika steg - flödet

Tidslinje – värdehöjande tid och ledtidTidslinje – värdehöjande tid och ledtid

✔
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Bild 21 
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Takttid = 
Den tillgängliga arbetstiden per skift

Kundernas behov under ett skift 

Exempel  = 
27.000 sekunder

455 stycken 
=  59 sekunder

Resultat: - Kunderna köper i en takt på en produkt var 59:e sekund

- Målet är att nå en produktionstakt där produkten och dess 

komponenter produceras var 59:e sek

Kundbehov - takt

Synkronisera monteringstakten så att den stämmer med 

försäljningstakten. Hastigheten vid montering anpassas till 

hastigheten vid försäljning.

Synkronisera monteringstakten så att den stämmer med 

försäljningstakten. Hastigheten vid montering anpassas till 

hastigheten vid försäljning.
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Kartläggningens fem steg

Kundbehov - taktKundbehov - takt

Var finns materialet – buffertar och lagerVar finns materialet – buffertar och lager

Hur styrs tillverkningen - informationsflödetHur styrs tillverkningen - informationsflödet

Processens olika steg - flödetProcessens olika steg - flödet

Tidslinje – värdehöjande tid och ledtidTidslinje – värdehöjande tid och ledtid

✔
✔
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Bild 23 
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Kartläggningens fem steg

Kundbehov - taktKundbehov - takt

Var finns materialet – buffertar och lagerVar finns materialet – buffertar och lager

Hur styrs tillverkningen - informationsflödetHur styrs tillverkningen - informationsflödet

Processens olika steg - flödetProcessens olika steg - flödet

Tidslinje – värdehöjande tid och ledtidTidslinje – värdehöjande tid och ledtid

✔
✔
✔
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Kartläggningens fem steg

Kundbehov - taktKundbehov - takt

Var finns materialet – buffertar och lagerVar finns materialet – buffertar och lager

Hur styrs tillverkningen - informationsflödetHur styrs tillverkningen - informationsflödet

Processens olika steg - flödetProcessens olika steg - flödet

Tidslinje – värdehöjande tid och ledtidTidslinje – värdehöjande tid och ledtid

✔
✔
✔
✔
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Bild 25 
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Kartläggningens fem steg

Kundbehov - taktKundbehov - takt

Var finns materialet – buffertar och lagerVar finns materialet – buffertar och lager

Hur styrs tillverkningen - informationsflödetHur styrs tillverkningen - informationsflödet

Processens olika steg - flödetProcessens olika steg - flödet

Tidslinje – värdehöjande tid och ledtidTidslinje – värdehöjande tid och ledtid

✔
✔
✔
✔
✔
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Processfakta

 Cykeltid C/T

 Värdehöjande tid  V/T

 Ledtid L/T

 Normalt; V/T ≤ C/T < L/T
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 BILAGA 5: SYMBOLER FÖR VSM   
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BILAGA 6: ÖVNINGSEXEMPEL PÅ VSM 
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Svar på uppgift: 
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BILAGA 7: KARTLÄGGNING AV NULÄGET  
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BILAGA 8: FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FRÅN NULÄGESANALYS 

Mottagningskontroll: 

1) Bättre kontrakt hos våra leverantörer för att minska kontrollomfattning.  

Bearbetning: 

2) Flytta dopp närmare svetsrobot 

3) Flytta 2g svetsfix till handsvets från robotsvets 

4) Rätt antal svetsade axlar i korgen som skall monteras 

Montering: 

5) Bygga lådor när man hämtar emballaget, inte vid monteringen. 

6) Kanban på ingående komponenter i slutmonteringsfasen. 

7) SMED vid axelmaskinen.  

8) Minska buffert vid axelmaskin. 

9) Bygga om monteringen till en cell.  

10) SMED vid infettningsmaskinen. 

Lager: 

11) Lagersaldo efter bearbetningsstationen före montering, skall styckas ner mot 

kundorder vid bearbetning. 

12) Rätt lagernivå efter mottagningskontroll. 

Utleverans: 

13) Smidigare packning/bandning flyttas så att arbetet sker direkt vid 

slutkontroll. 

Informationsflödet: 

14) Standardisera orderhanteringen EDI. 

15) Inköpsorder i MPS- system, bli smidigare 

16) Gå igenom planeringspunkterna fram till svets för att minska antalet 

inrapporter 

17) EDI till våra kunder och leverantörer, klart 090514 
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BILAGA 9: FRAMTIDA TILLSTÅND  
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