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Förord 
 
Denna rapport är en sammanställning av mitt examensarbete utfört vid Hägglunds Drives 
AB i Mellansel. Arbetet är utfört under våren 2009 på plats i Mellansel och i Luleå vid 
Luleå tekniska universitet. Jag vill tacka alla dem som ställt upp och hjälpt mig göra 
denna rapport och examensarbete möjlig. Min familj och vänner har stöttat och motiverat 
mig. Mina handledare Kjell Rask och Seved Lundgren har hjälpt mig genom problem och 
givit mig goda råd. Personalen på Hägglunds Drives som varit behjälpliga med 
framtagning av data och information. Frida Sundberg har varit opponent för hela arbetet. 
Jag är ytterst tacksam för alla era bidrag till mitt examensarbete. 
 
 
 
 

 
 
Catrine Johansson, Luleå den 6 juni 2009 
 
 
 



Sammanfattning 
 Sammanfattning av rapporten 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Luleå Tekniska Universitet på 
uppdrag av Hägglunds Drives AB i Mellansel. Hägglunds Drives AB är tillverkare av 
kompletta hydrostatiska transmissioner för industriella driftapplikationer. Företaget har 
arbetat med att skapa produktionsflöden enligt principerna för Lean Production sedan 
2006. Uppgiften för examensarbetet består av att utföra en värdeflödesanalys och målet 
är att finna ekonomiska, tidsmässiga och arbetsmiljömässiga förbättringar inom:  
 

• Flödet 
• Kapitalbindning 
• Förenklad planering  
• Minskat slöseri 
• Sänkta lagernivåer 

 
De flöden som ingått i analysen är cylinderblocksflödet och kamringsflödet. 
Cylinderblocksflödet består av tre underflöden och kamringsflödet består av två 
underflöden. I de olika flödena tillverkas flera olika artiklar, med endast de med ett 
högsta volymvärdet har valts att analyseras.  
 
Arbetet inleds med planering och en litteraturstudie. Därefter följer arbete med 
datainsamling för nuvarande flöden genom observationer, kontakt med personalen och i 
dokument från företagets databas. Data för lagernivåer fanns inte att tillgå och därför 
beräknades dessa för alla cylinderblocksflöden. Data för kassationer, ställtider och 
oplanerade stopp kunde inte beräknas per tillverkad detalj och artikel för cylinderblock. 
Data för oplanerade stopp saknades för kamringar. Därefter sammanställs all information 
i en bild av varje flöde.  
 
Slutligen konstrueras framtida flöden vilka bygger på principer från Lean Production. I 
en jämförelse av nuvarande och framtida flöden uppdagas att de framtida flödena ger en 
kortare ledtid och en högre procentuell värdehöjande tid.   
 
Rekommendationen till Hägglunds Drives AB är att: 
 

• Beräkna nya ledtider för cylinderblock innehållande tid för kassationer, ställtid 
och oplanerade stop. 

• Beräkna nya ledtider för kamringsflöden innehållande tid för oplanerade stopp. 
• Skapa dragande flöden med hjälp av supermarkets och Kanban 
• Ge all berörd personal en klar gemensam bild över hur flödet fungerar.  

 
 



Abstract 
Engelsk sammanfattning 
 
This report is the result of a bachelor thesis at Luleå University of Technology at request 
of Hägglunds Drives AB in Mellansel, Sweden.  
 
Hägglunds Drives AB is a manufacturer of complete hydrostatic transmissions for 
industrial operating applications. Since 2006 work has been going on to transform the 
production into Lean Production principles.  Hägglunds Drives AB wanted to do a 
valuestream mapping with the goal to find economical, timebased and workbased 
improvements within: 
 

• Flow 
• The amount of money tied-up in production 
• Simplified planning 
• Reduced waste 

 
The productionflows that has been analysed are the flows for cylinder block and camring. 
The flow for cylinder block contains three subflows. The flow for camring contains two 
subflows. The volume value decides which units to analyse in the flows.  
 
The project started with planning and a study of literature. Data were gathered through 
observations, contact with the employees and through documents from the database of 
the company. Data couldn’t be calculated for rejected goods, set-up times and unplanned 
stops in production.  
 
All the information was then presented in one chart for every subflow. New and 
improved charts were constructed for future subflows based on principles for Lean 
Production.  
 
The recommendations for Hägglunds Drives AB are: 
 

• Calculate new lead time for cylinder block including time for cassations, set-up 
times and unplanned stops in production.  

• Calculate new lead time for cylinder block including time for unplanned 
production stops 

• Create pullflow with supermarkets and Kanban 
• Make sure that anybody that it may concern knows how the different flows work.  
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1. Inledning 
 I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med att genomföra arbetet samt de 
avgränsningar som genomförts för att begränsa arbetet.  
 
Hägglunds Drives AB tillverkar kompletta hydrostatiska transmissioner för industriella 
driftapplikationer. Sedan 2006 har arbete pågått med att skapa ett flöde enligt principerna för 
LEAN produktion för motormodellen CA. LEAN bygger på ständiga förbättringar och därför 
vill företaget nu genomföra en objektiv analys av hur arbetet har gått med införandet av 
LEAN produktion samt vilka ytterligare förbättringar som kan genomföras. För att analysen 
verkligen ska vara så objektiv som möjligt väljs en utomstående person för att utföra den. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att genom en värdeflödesanalys, litteraturstudie, observationer och 
intervjuer finna fler förbättringsområden för att förbättra företagets tillverkning.  Målet är att 
finna ekonomiska, tidsmässiga och arbetsmiljömässiga förbättringar inom:  
 

• Flödet 
• Kapitalbindning 
• Förenklad planering  
• Minskat slöseri 

1.2 Avgränsningar 
Tiden för detta arbete är begränsad till 10 veckors heltidsstudier. Arbetet är begränsat till 
studiet av motorer inom CA-gruppen och flödena för kamringar och cylinderblock. Flöden 
före bufferten vid ankomsten av material och efter bufferten inför tvätt och montering 
kommer inte att analyseras alls. Det som betraktas som nuläget är den nuvarande normala 
produktionen. Företagets egna data för flödet kommer att användas då handledare Seved 
Lundgren anser att dessa håller tillräcklig kvalité. För att begränsa analysen på flödena med 
flera artiklar har detaljer med lågt volymvärdet valts att inte studeras. Att konstruera en 
handlingsplan och utföra en utvärdering av förändringsarbetet lämnas åt företaget om de 
väljer att förändra produktionsflödena. 
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2. Ordlista 
Detta kapitel är en ordlista där begrepp, förkortningar och uttryck som används i rapporten är 
listade och beskrivna.  
 
Cykeltid – Den tid som förflyter mellan att en artikel kommer ut ur processen till dess att 
nästa kommer ut. Förkortas C/T. (Rother & Shook, 2005) 
 
EVA  - Är ett tidsmått på mellanlagrets storlek. (Rother & Shook, 2005) 
 
Genomloppstid -  Den tid det tar för att tillverka en artikel från uttag av material till färdig 
och kvalitetetsgodkänd artikel. Förkortas G/T. (Rother & Shook, 2005) 
 
Kassationer - Material som bedöms vara av icke säljbar kvalitet  
 
LEAN - Används i rapporten som en förkortning av Lean production 
 
Ledtid - Är en tid som åtgår för att genomföra en aktivitet, från dess att ett behov uppstår till 
dess det har uppfyllts och inrapporterats. Förkortas L/T. (Rother & Shook, 2005) 
 
Logistik - Definieras som planering, utvärdering, samordning organisation, styrning och 
kontroll av materialflöden från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. (Mattsson & Jonsson, 
2003) 
 
Materialstyrning - Avseende planering, kontroll och uppföljning av materialflödena från 
leverantör till kund. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
 
Pacemakerprocess - Den process som styr ett dragande flöde 
 
Produktionslogistik - Planering, utvärdering, samordning, organisation, styrning och kontroll 
av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess 
produktionssystem. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
 
Produktionslina – Sammanfattade benämning av maskiner och lager som ingår i 
tillverkningsflödet för en detalj, från råämne till färdig detalj.  
 
Produktionsstyrning - Avseende planering kontroll och uppföljning av resursanvändning för 
produktion. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
 
Ställtid - Den tiden det tar att skifta tillverkningen från en produkt till en annan. Förkortas 
S/T. (Rother & Shook, 2005) 
 
Supermarket - Ett synligt lager med bestämd beställningspunkt kopplad med kanbansignal 
till försörjande maskin.   
 
Takt - Ett mått på produktionshastigheten per tidsenhet. Exempel: Företaget kan producera 
140 maskiner i veckan med den specifika hastigheten de säger sig producerar enligt 140 takt.  
 
Takttid – Den längsta tid för vilken varje arbetsuppgift får uppgå till för att produktionstakten 
ska hållas.  
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Tid för värdehöjning - Den tid som produkter och komponenter bearbetas i processen. Det 
vill säga den tid som värdet på produkten höjs. Förkortas V/T. (Rother & Shook, 2005) 
 
Tillgänglig arbetstid – Arbetstiden i sekunder minus raster, möten och städning. Är räknat 
per skift. 
 
Up-time – Samma som tillgänglig arbetstid men med fakta om tillgängligheten i processen.  
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3. Teori 
Detta kapitel innehåller de bakomliggande teorierna vilka stödjer arbetet och de slutsatser som 
det resulterat i.  
 
Efter en mycket omfattande studie av bilindustrin utförd av International Motor Vehicle 
Program (IMVP) vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) författade de tre 
projektansvariga boken The machine that changed the world (Womack, Jones & Roos, 1990). 
I boken beskrivs det då nyligen myntade begreppet lean- production och dess bakgrund. Det 
var 1985 som IMVP påbörjade studien av 36 företag inom bilindustrin. De företag som 
studerades fanns i Nordamerika, Västeuropa och Japan. Företagen fick gå in som sponsorer 
till projektet.  
 
LEAN kan beskrivas som en kombination av massproduktion och hantverk. Inom 
massproduktionen har de anställda ofta låg utbildning och arbetet är uppdelat i korta repetitiva 
arbetsuppgifter. För att ge korta cykeltider används standardiserade produkter och 
specialiserade maskiner, med hög beläggning uppnås ett lågt pris för kunden. Inom hantverket 
arbetar personer med hög utbildning eller lång erfarenhet med enkla verktyg. Arbetarna 
skapar precis det kunden vill ha men till ett betydligt högre pris. Inom LEAN har 
arbetsgrupperna en bred kunskap och automatisering ger möjlighet till att tillverka stora 
volymer med många variationer.  
 
Vid massproduktion sätts ofta ett mål upp. Detta ger ett numeriskt värde på hur många 
detaljer av de tillverkade som accepterat kan vara defekta eller nivån på lager och antalet olika 
produktvarianter. Skillnaden inom LEAN är att ett mål aldrig sätts upp. Istället finns en 
strävan efter att reducera alla kostnader, att inte tillverka några defekta produkter och inte ha 
något lager eller inventarier samt att kunna producera ett oändligt antal produktvarianter.  

3.1 Lean-Production och Toyota Product System  
LEAN är resultatet av en studie som utfördes av flera företag inom bilindustrin under 1980-
talet. I Sverige används ibland begrepp som resurssnål eller mager produktion som har samma 
innebörd. Ett av de företag som studerades var Toyota vilket har resulterat i mycket starka 
influenser. Toyotas grundidéer ur Toyota Product System har omformats för att passa det 
dåvarande förhållandet i västvärlden.  
 
Toyota Product System (TPS) är ett system som tillämpats sedan 60-talet men utvecklingen 
började redan under 50-talet. I boken från Taylor till Toyuta (Snadkull & Johansson, 2000) 
beskrivs att grunden till systemet är att de anställda räknas som familjemedlemmar till 
företaget. Detta är en stor skillnad mot västvärldens sätt där anställning ses som ett köp av 
arbetskraft. 
 
För att kunna producera produkter i ett större antal varianter men samtidigt producera till låga 
priser krävdes en ny produktionsform än massproduktionen som på den tiden var stor i USA. 
Det första som förändrades i produktionen var att placera maskinerna i produktgrupper istället 
för funktionsgrupper och så att arbetarna lätt kunde ta sig mellan dem. Flera enklare och 
billigare verktyg inskaffades så att tillgång alltid fanns då de behövdes.  
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De tre grundstenarna i Toyota Product System är: 
 

• Eliminera spill 
• Informera och förbereda de anställda 
• Satsa på total kvalitet 

 
I teorin kan spill grupperas i sju olika former: 
 

• I bearbetningsprocessen 
• Kassation 
• Lagring 
• Onödiga rörelser 
• Transport 
• Väntan 
• Överproduktion 

 
Målet är en perfekt produktion utan alla sorters spill. För att komma dit ansvarar alla anställda 
för att hela tiden försöka eliminera spill som uppmärksammas både genom att inspektera sitt 
eget arbete och genom olika förbättringsverktyg.  

3.1.1 De sju slöserierna 
Taichi Ohno’s som var en av huvudpersonerna vid utvecklingen av TPS indelar slöseriet i sju 
olika sorter. Detta finns beskrivet i The portal to lean production (Nicholas & Soni, 2006). De 
sju olika sorterna slöseri är: 
 

• Felaktig tillverkningsprocess – En allt för komplicerad process används för en relativt 
enkel uppgift.  

• Felaktig produktion – Kassaktioner och omarbetningar som inte tillför värde för 
kunden 

• Onödig lagerhållning – att lagra mer än vad som behövs 
• Onödiga rörelser – Rörelser som utförs av operatören som inte är nödvändiga 
• Transporter – onödiga transporter  
• Väntan – på att något ska hända 
• Överproduktion – Då fler produkter eller komponenter än nödvändigt produceras eller 

produceras tidigare än de behövs 
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3.1.2 Just in Time och Kanban 
Just in time (JIT) är en del av grunden inom TPS. Syftet med JIT är att minimera väntetider, 
förkorta genomloppstiden och totalt öka effektiviteten. Just in time metoden fungerar bäst för 
processer med relativt korta ledtider, stora kvantiteter, jämn leverans, repetitiva 
arbetsuppgifter och förutsägbara volymer per tidsenhet. Utgångspunkten för metoden är så 
kallad resurssnål produktion. Författarna till en bok om Total Productive Maintenace (Nord, 
1998) skriver att arbetet med JIT vanligen även leder till:  
 

• Förbättrad arbetstrivsel 
• Förbättrad kvalité 
• Minskat användande av resurser 
• Minskade lager  
• Ökad motivation hos medarbetarna 
• Ökad produktivitet 

 
För att uppnå detta används Kanbanstyrning. Tanken bakom Kanban är enligt Operations 
managment (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2007) att endast produkter som nästkommande 
process kräver ska tillverkas. Genom kanbanstyrning skapas ett dragande flöde i 
produktionen. Kanban är en av de mest använda metoderna inom LEAN och främst TPS. 
Kanban är japanska och betyder kort. Den enklaste formen av kanbanstyrning är att varje 
process placerar sina utgående detaljer i en låda, pall eller container vilken märks med ett 
Kanbankort. Denna låda förflyttas till en supermarket vilket är en sorts mellanlager. Från 
supermarket hämtar nästkommande process lådor efter behov och korten placeras då i en 
kanbanbeställningsplats, vilket ger en signal att fler detaljer behövs. Från 
kanbanbeställningsplatsen hämtar ursprungsprocessen korten och börjar tillverka efter dessa. 
 
Kanbankorten ska innehålla uppgift om hur många detaljer som ska tillverkas varje gång och 
detta värde ska alltid vara det samma. Antalet kan styras av hur många detaljer som får plats i 
lådan eller hur tung varje låda får bli. Vid större behov av detaljer krävs följaktligen fler 
kanbanbeställningar. 
 
För kanbanstyrning är två parametrar viktiga att beräkna, antalet lådor som krävs och hur 
många detaljer varje låda ska innehålla. Den senare av dessa är beroende av partistorleken 
som tillverkas. För att bestämma denna parameter krävs en avvägning av kostnaderna för 
ställtid jämfört med kostnader för att detaljerna ligger i mellanlager. Antalet lådor som krävs 
för tillverkningen styrs av hur många detaljer som dessa kan innehålla, samt 
produktionstakten, hur många detaljer som ligger i lager och transporter och eventuella 
väntetider i processerna.  Beräkning av hur många lådor som krävs sker genom formel 1. 
 

K = (d (w+p)(1+a))/c (1) 
 
Parametrarna står för: 
K - antalet lådor som krävs för produktion  
d - beräknad daglig behov detaljerna 
w - medelväntetid i produktionen per dag 
p - medel tillverkningstid per låda och dag 
c - antalet detaljer som lådan innehåller 
a - säkerhetsparameter 
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Antalet lådor måste självklart alltid användas som ett heltal och därför avrundas K till ett 
heltal. Att avrunda uppåt ger ett större antal detaljer än önskat och där med ett större värde i 
lager medan en avrundning nedåt följaktligen ger färre detaljer än önskat. Kanbansystem kan 
vara utformade på andra sätt än det som tidigare beskrivits. Varje låda kan i sig själv fungera 
som en kanbansignal eller så kan markerade områden användas istället för lådor.  

3.2 Dragande eller tryckande flöde 
Inom LEAN används ett dragande flöde i produktionen. Detta inbär att produkten börjar 
tillverkas då kunden beställer varan. Det kan liknas med då du går på en finare restaurang och 
beställer middag. Först då du lämnat din beställning till kyparen får kocken information om 
vad han ska laga för mat. Då han är färdig serveras du din middag. Då ledtiden är lång för att 
tillverka varan och kunden kräver kortare ledtider kan det vara svårt att arbeta med ett helt 
dragande system. 
 
Motsatsen till dragande flöde är ett tryckande flöde det skulle innebära att varorna låg färdiga 
i lager då kunden lämnade sin beställning. Detta kan liknas med då du går på ett kafé där alla 
bakelser redan ligger färdiga i disken och servitrisen lägger upp den bakelse du valt direkt på 
fatet åt dig. Problemet med ett tryckande flöde är att det ökar kapitalbindningen. Inom LEAN 
ses kapitalbindning som ett slöseri och bör elimineras. 

3.3 TPM - Total Productive Maintenance 
TPM är en av alla de japanska metoderna för att förbättra och styra produktionen. I boken 
TPM Total productive Maintenace (Nord, Pettersson & Johansson, 1998) står att grunden för 
TPM är det amerikanska koncept för arbete med förebyggande underhåll som under 50- och 
60-talen studerats och utvecklats av JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance till TPM. 
Metodiken bygger på att eliminera slöseri och har där med en stark koppling till TPS – Toyota 
Product System. 
 
Volvo som är ett svenskt företag som har vunnit pris i sitt arbete med TPM och deras 
definition av metoden är:   
 

”TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa 
störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang, så att 
vi sänker kostnader och ökar processens totala ekonomiska 
effektivitet. ” 

 
Med denna definition menas att det alltid finns förbättringar att utföra och att alla störningar 
främst inom produktion ska elimineras. Störningar inom stödfunktioner såsom administrativa 
avdelningar ska självklart också reduceras men fokus ligger i produktionen. TPM som metod 
stödjer ett processorienterat synsätt vilket bidrar till att kunden sätts i fokus. De insatser som 
utförs för att eliminera störningar måste bedömas ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. 
 
En av de grundtankar som finns inom TPM är att operatören besitter kunskapen och förmågan 
att uppfatta information för att kunna förhindra och förebygga störningar. Detta medför att 
företaget måste respektera och ha förtroende för alla medarbetare. Då TPM innebär ett 
fortlöpande förändringsarbete krävs att medarbetarna är kunniga om området, att de får 
medverka och är motiverade till förändringarna för att införande av metoden ska lyckas.  
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Företagens beslutsgrund till valet att införa TPM varierar vanligen från fall till fall. Däremot 
finns trender i företagens behov, dessa är: 
 

• Behov att använda färre resurser och skapa utvecklande arbetsuppgifter i stället för 
löpande 

• Behov av att engagera medarbetarna och skapa en långsiktig konkurrenskraft 
• Behov av att arbeta med ständiga förbättringar och inte bara innovationer 
• Behov av att skapa en verksamhet som är enklare att planera.  

3.3.1 Förluster 
Inom TPM finns tre huvudgrupper av förluster. Dessa är hårda förluster, mjuka förluster och 
resursförbrukning. De hårda förlusterna är de som är kopplade till maskinernas effektivitet. 
Ett sätt att beskriva effektiviteten i en maskin eller flöde är med ett OEE- värde. Denna metod 
är mest lämpad för system med halvautomatisk till helautomatisk produktion då graden av 
manuellt arbete ger upphov till ökade mjuka förluster. För att beräkna ett OEE-värde krävs 
kännedom om: 
 

• Antalet defekta detaljer 
• Köpt cykeltid 
• Oplanerade stopp 
• Planerade stopp 
• Producerad mängd eller material 

 
OEE- värdet beräknas genom: 
 
OEE = Tillgänglighet x operationseffektivitet x kvalitetsutbyte x 100% 
 
Där:  
Tillgängligheten = (Utlagd produktionstid – Stopptid) / Utlagd produktionstid 
 
Operationseffektivitet = (Köpt cykeltid x producerat antal) / Tillgänglig operativ tid 
 
Kvalitetsutbyte = (Producerat antal – defekta produkter) / Producerat antal 
 
Då en maskin producerar komponenter vilka har olika cykeltider beräknas 
operationseffektiviteten enligt tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1 Beräkning av operationseffektiviteten vid olika cykeltider (Nord, Pettersson & Johansson, 1998 bild 4,16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1 2 3 4 
Köpt cykeltid I, (min) 0,6 0,7 0,8 0,9 
Producerat antal, H 100 150 50 50 
H x I (min) 60 105 40 45 
Summa H x I (min)  250   
Tillgänglig operativ tid,    
F (min) 

 300   

Operationseffektivitet, 
Summa (H x I)/F 

 83 
% 
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Mjuka förluster består bland annat av förluster av tid på grund av ineffektiva arbetsmetoder 
eller onödigt arbete. De mjuka förlusterna kan grupperas inom: 
 

• Balanseringsförluster 
• Extra kontroll och justering  
• Förluster i logistik och brist på automatisering 
• Ledarskapsförluster 
• Metodförluster 

 Brist på kompetens och moral 
 Layoutförluster 
 Rörelseförluster 
 Väntan vid haveri och låg prestanda 

 
Resursförbrukning inkluderar råmaterialsförluster, energiförluster och förluster i 
monteringsverktyg och fixturer. Råämnesförluster uppstår bland annat då råmaterialet har en 
stor viktskillnad jämfört med den färdiga detaljen. Detta ger upphov till att materialet måste 
bearbetas mer än nödvändigt vilket ger onödigt långa cykeltider och större slitage på 
verktygen, fler eller tyngre transporter och direkt ekonomiska förluster i form av differens 
mellan inköpspris och skrotpris. 
 
Energiförbrukningen är vanligen en stor del av ett tillverkande företags kostnader. 
Energiförluster uppstår vid: 
 

• El- ,bränsle-, ång- och vattenförbrukning 
• Förbrukningsmaterial, förpackningar, rengöringsmedel, papper osv. 
• Förluster vid uppstartning 
• Luft- eller olje- läckage 
• Onödig förbrukning 
• Skärvätska 
• Temperaturförluster 
• Överbelastning 

 
Förluster i monteringsverktyg och fixturer innebär att det finns fler verktyg och fixturer än 
nödvändigt eller att de som finns är onödigt dyra.  I denna kategori tillkommer även kostnader 
och resurser för reparationer och reservdelar för verktygen. 
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3.3.2 Införandet av TPM 
Införandet av TPM sker i 12 olika steg och sker vanligen på tre till fem år. De olika stegen 
som genomförs är:  

 
• Effektivisering 

 Kompetensutveckling 
 Operationsunderhåll 
 Specialistunderhåll 
 Ständiga förbättringar 

• Etablera grundläggande policy och mål för TPM 
• Formulera en huvudplan över införandet av TPM 
• Kvalitetsunderhåll 
• Nyanskaffning 
• Skapandet av en organisation för TPM 
• Sprida information om beslutet att införa TPM 
• Säkerhet, hygien och miljö 
• TPM –administration 
• TPM- kick-off 
• TPM- priset och nya mål 
• Utbildning och information för medarbetarna 

3.3.3 Ständiga förbättringar 
Vid införandet av arbetet med ständiga förbättringar så nås ofta resultat enkelt och snabbt. För 
att förbättringsarbetet ska ske löpande krävs en förändring av företagskulturen och att man 
motiverar medarbetarna genom att förändra sättet att tänka och arbeta samt ger medarbetarna 
en introduktion av utvecklingstekniker, metoder, verktyg och hjälpmedel. Tekniker som inte 
kommer att ge ett bra resultat av arbetet med TPM är att med mindre resurser på flertalet 
ställen försöka förbättra eller att låta den som ”skriker högst” efter resurser få dem eller att 
personalen har en attityd där de är nöjda med det som redan finns. 
 
Då ett förbättringsarbete pågår i en flaskhals kan det vara svårt att avgöra när det ska avslutas. 
För att få grepp om detta kan en jämförelse av ett medelvärde av OEE eller kapaciteten 
användas. Om cykeltiderna i de olika processerna i produktionslinan är lika långa kan istället 
operationseffektiviteten stiga. Då utrustningen är en flaskhals kommer 
operationseffektiviteten att öka i hela linan medan om processen inte längre är en flaskhals så 
kommer operationseffektiviteten att sjunka. Efter att ett förbättringsarbete har utförts måste ett 
arbete, för att inte låta ytterligare avvikelser uppkomma, påbörjas. 
 
Då nya bra och smarta lösningar på problem har funnits är det bra om dessa sprids till övriga 
parter som kan ha nytta av det. Detta för att undvika att de ska behöva ”uppfinnas” på nytt. 
Detta kan göras genom att varje produktionsavsnitt månadsvis redovisar vilka problem de 
arbetar med och om de har några lösningar på problemen.  Problemen struktureras upp i 
grupper med sina eventuella lösningar. Detta bildar en sorts problembank som alla kan ha 
tillgång till både för att få direkta lösningar och idéer till lösningar. Då ett problem börjat 
studeras bör utgångspunkten vara att studera problembanken, där det redan kan finnas en 
lösning på problemet. 
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3.3.4 Mätningar 
Inom TPM finns tre grundstenar, uppföljning av driftstörningar, operatörsunderhåll och 
förbättringsgrupper. Detta beskrivs i Driftsäkerhet och underhåll (Nissen, Helgesson & 
Kumar, 2008). Inom TPM tas beslut baserade på fakta. För att utföra en uppföljning av 
driftstörningar utförs analyser av de driftstörningarna som finns. De olika mätmetoderna kan 
indelas i tre grupper (Nord, Pettersson & Johansson, 1998) efter dem som utför mätningarna 
och hur mätningarna utförs. Mätningarna kan utföras manuellt av operatörerna då vanligen 
genom stopptidsmätning eller loggbok. De kan även utföras av personal som inte arbetar med 
utrustningen i vanliga fall eller genom automatiska mätningar då utrustningen själv registrerar 
störningar eller av ett externt övervakningssystem om detta inte är inbyggt i maskinen. 
 
Stopptidsmätning (Nissen, Helgesson & Kumar, 2008) utförs enklast av operatören för varje 
process. Vid ett stopp markeras detta i en blankett med de vanligaste stopporsakerna ett 
exempel visas i tabell 3.2. Kortare stopp där tiden för stoppet är svår att avgöra markeras 
endast i en egen kolumn. En stopptidsmätning pågår vanligen under drygt en månad och 
resultatet redovisas veckovis.  
 
Tabell 3.2 Stopptidsmätning 
 
Nr Felorsak Korta stopp Långt stopp 

(tid i minuter) 
1 Komponent saknas X X X X X 10, 5, 13, 10 
2 Defekt komponent X X X  
3 Maskinen stannar X  40, 20 
4 Verktyg saknas X X 10 

 
Analys genom att använda en loggbok (Nord, Pettersson & Johansson, 1998) ger ett 
kronologiskt analysunderlag. Detta ger möjlighet till ett större analysunderlag även om 
analyserna blir mer omfattande. Med denna typ av analys uppdagas typer av störningar som 
förekommer vid specifika tidpunkter eller mönster. Det kan exempelvis vara störningar som 
alltid uppkommer vid uppstartning av maskinen. 
 
Manuella mätningar som är utförda av andra än operatören sker vanligen av inkallade 
studenter eller anställda från någon annan del av personalen. Vid denna typ av fokuserad 
mätning är det vanligen enklare att utföra en kartläggning av störningsbilden på en kortare tid. 
Noteringar kan utföras mer noggrant än om operatören själv ska utföra arbetet. Då personen 
som utför mätningen vanligen inte arbetar i processen kan denne se arbetet med fräscha ögon 
och störningar som uppkommer ofta och bildat ett vanebeteende är lättare att upptäcka.  Den 
personen som utför mätningarna behöver ha kunskap och förståelse för hur utrustningen 
fungerar och hur mätningarna ska utföras. En nackdel med att operatören själv inte utför 
arbetet är att denne inte på samma sätt blir indragen i arbetet med förbättringsarbetet. Detta 
kan motverkas genom att denne är med i planeringsarbetet inför mätningarna. 
 
Mätning av utrustningseffektiviteten jämfört med antalet tillverkade produkter är ett bra 
mätvärde för att upptäcka en flaskhals då utrustningarna inte har ett beroende till varandra. Att 
mäta kapacitet utan styrförluster är en bättre metod då olika utrustningar stör varandra genom 
att de har olika cykeltider. Denna typ av beräkning utförs genom: 
 
Kapaciete utan styrförluster = Tillgänglighet x Kvalitetsutbyte x (60min/ cykeltid i min) 
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3.4 Total Quality Management (TQM) 
TQM är en managementstrategi vars syfte är att skapa medvetenhet om kvalité i alla processer 
inom organisationen. Det innebär att ständigt arbeta för att uppnå och överträffa kundens 
krav, förväntningar och behov. Förbättringarna ska genomföras med hjälp av verktyg och 
engagerade medarbetare men med minsta möjliga resursutnyttjande. För att uppnå goda 
resultat med hjälp av TQM att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen eller 
företaget och där med blir en del av företagskulturen. Någon entydig definition av begreppet 
finns inte. TQM beskrivs ofta med något nationellt eller internationellt kvalitetspris 
exempelvis Utmärkelsen Svensk Kvalité (USK), Malcom Baldrige eller European Quality 
Award (EQA). 

3.5 Kombinationen TQM – TPM - JIT 
Vid förbättringsarbeten uppstår ofta konkurrens mellan olika metoder. Det kan vara 
kvalitetsorganisationens krav på TQM, produktionens vilja att arbeta med TPM och 
logistikavdelningens behov av att arbeta med JIT. För den som inte är insatt i de olika 
metoderna kommer konflikterna att synas tydligt men den som är mer insatt inser att 
metoderna kompletterar varandra. TQM kommer att stå för värderingar som genomsyrar 
företaget och dess organisation. TPM står för utrustningen som producerar varorna medan JIT 
står för att skapa effektiva materialflöden.  Kombinationen av dessa tre metoder brukar 
förenklas med en bild av kroppen. TQM är hjärnan som tänker, TPM är musklerna som 
arbetar medan JIT är venerna som förser musklerna med syre. 

3.6 Poka-yoke 
Att möta kundens krav är ett stort mål inom LEAN. Ett sätt att uppnå detta är genom att arbeta 
med så kallad kvalitet vid källan. Detta innebär att varje anställd får i uppgift att kontrollera 
sitt eget arbete för att förhindra att defekta komponenter följer flödet till färdig produkt. En 
metod för att uppnå kvalitet vid källan kallas för Poka-yoke (Nicholas & Soni, 2006). 
 
Poka-yoke är till för att minimera mänskliga misstag. Det kan exempelvis innebära att 
komponenter är utformade så att det inte går att montera dem felaktigt. Andra metoder för att 
öka kvalitén vid källan är att ge den anställde rättigheten att signalera och eventuellt stoppa 
hela flödet om fel uppstår. Det kan vara mycket kostsamt för företaget att stoppa produktionen 
och därför bör den anställda ha kunskap så att denne själv kan avväga när ett eventuellt stopp 
bör ske. 

3.7 Six Sigma 
Six Sigma (Badiru, Badiru & Badriu, 2008) utvecklades av Motorolas Government 
Electronics group. Idag är det en metod och filosofi som finns hos flertalet stora företag runt 
om i värden. Tanken bakom begreppet six sigma är att öka kvalitén på de varor som 
produceras. Inom six sigma är målet att minska produktionen av defekta produkter till 3,4 
stycken per en miljon tillverkade produkter. Det vill säga att 99, 99966 % av alla producerade 
produkter ska vara av önskvärd kvalité. 
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Inom six sigma definieras sju sorters förluster: 
 

• Faktisk förlust – den totala förlusten som uppstår vid haveri på grund av produktens 
låga kvalité.  

• Förlust av att inte inneha produkter med rätt kvalité vid efterfrågan 
• Kostnad att åtgärda kvalitetsproblem   
• Produktionsförluster  
• Slöseri – genererat av förlorad tid och material för att omarbeta produkter som inte 

uppnår önskad kvalité. 
• Tidsförlust vid lösning av kvalitetsproblem 
• Tidsförlust vid undersökning av kvalitetsproblem 

 
För att finna de problem som orsakar defekter används statistiska metoder. Beräkning sker 
genom att den procentuella tillverkningen av korrekta produkter upphöjs med antalet delsteg 
som ger processens totala prestation. Det vill säga att om en process består av 10 steg och 
processen tillverkar 95% korrekta produkter så blir processens totala prestation: 
 
0,95^10= 0,598737 det vill säga 59,8737% 
 
Detta kan jämföras med värdet för en process som uppnått målet för six sigma. 
 
0,9999966^10= 0,999966 det vill säga 99,9966% 
 
Ofta är det inte realistiskt att uppnå Six Sigmas mål för en process, men då de anställda 
arbetar för att uppnå det sker konstant förbättringar av processen och antalet producerade 
defekta detaljer minskar. För att lyckas med arbetet med att uppnå en produktion med mindre 
än 0,1 % defekta detaljer ligger det största arbetet inte i själva produktionen utan i att 
implementera tankegången i hela organisationen. Företaget bör genomsyras av ett tänk att 
förbättra alla möjliga fel som kan uppstå. Detta gäller för allt från hur ledningen agerar och 
hur planeringen utförs till produktion, team building och kurser för de anställda. Inom ett six 
sigma projekt får medlemmarna olika roller med olika ansvar. Dessa roller är: 
 

• Executive Leadership – Arbetar fulltid med att skapa och sprida visionen samt leder 
arbetet med förändringen.  

• Employee Group – Alla anställda som arbetar ständigt med TPM och får enskilda 
uppgifter för specifika förbättringsåtgärder.  

• Six Sigma Champion – Den som skapar förbättringsprojekt och koordinerar dessa.  
• Six Sigma Project Sponsor – Arbetar deltid med att engagera projektteamens 

medlemmar och identifierar vilka resurser som krävs.  
• Master Belt – Tränare och coach för Black belts och Green belts. Leder större projekt.  
• Black Belt – Arbetar med att leda specifika projekt och fungerar som coach för projekt 

medlemmarna. 
• Green Belt – Arbetar med att leda mindre projekt och deltar i Black Belt’s team.  
• Six Sigma Project Team Members – Arbetar deltid med att ge specifikt stöd för 

operationen.  
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3.8 Fem S 
Fem S (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2007) är en metod för att upprätthålla en produktiv 
arbetsmiljö. Denna metod är allmänt accepterad att vara grunden till arbetet med att eliminera 
slöseri. Metoden indelas i fem olika arbetsuppgifter vilka innebär: 
 

• Sortera - Sortera ut nödvändigt arbete och nödvändiga föremål och reducera onödiga. 
Inkludera verktyg, komponenter, material och pappersarbete. 

• Strukturera - Strukturera och organisera arbetsplatsen så att alla föremål har sin plats 
och det är enkelt att finna det som behövs för stunden. 

• Städa - Städa lokalen och arbetsytor så att smuts inte stör arbetet.  
• Standardisera - Standardisera och utveckla scheman så att föregående 3 S kan utföras 

kontinuerligt. 
• Självdisciplin - Skapa disciplin hos medarbetarna så att föregående 4S praktiseras. 

Belys de som upprätthåller och utvecklar arbetet med att minska slöseri. 
 
Då man arbetar med 5S uppnås vanligen: 
 

• Bättre underhåll av maskiner och övrig utrustning 
• En mer trivsam arbetsplats som är renare och bättre organiserad 
• Mindre risk för skador 
• Reducerat slöseri genom att minska: 

 Högt PIA på grund av stora buffertar 
 Kassationer 
 Lång genomloppstid 
 Långa ställtider 
 Tid för att leta efter saker  

• Stabilare processer vilket medger standardisering och övrigt förbättringsarbete 

3.9 Fem varför 
För att hitta orsaken till ett problem är fem varför-metoden (Nicholas & Soni, 2006) enkel och 
användbar. Metoden bygger på att varje gång ett problem uppstår ställa frågan varför fem 
gånger för att hitta den grundliga orsaken. Att besvara denna fråga kommer att ge en bättre 
förståelse för problemet och möjlighet att skapa en bättre lösning. Ett exempel på hur metoden 
används vid en vanlig företeelse på ett kontor: 
 
En skrivare skriver ut blanka papper. 

• Varför skriver skrivaren ut blanka papper? 
- Skrivaren var inte inställd korrekt. 
• Varför var den inte inställd korrekt? 
- Operatören gjorde ett misstag. 
• Varför gjorde operatören ett misstag? 
- Han visste inte hur den skulle ställas in. 
• Varför visste han inte hur den skulle ställas in? 
- Han har inte fått den instruktionen. 
• Varför har han inte fått den instruktionen? 
- Han är ny på arbetsplatsen.  

 
Svaren går här till botten med problemet och en enkel och hållbar lösning kan utföras för att 
förhindra att samma problem uppstår igen av denna anledning.  
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3.10 P-D-C-A-cykeln 
PDCA-Cykeln (Roos, 1992) är en metod som används i strävan efter att eliminera defekter, 
lager, förseningar, stillestånd och administration. Cykeln består av fyra faser vilka var och en 
måste slutföras innan nästa fas påbörjas. De fyra faserna är: 
 

1. Planeringsfas  (Plan) 
2. Utförandefas  (Do) 
3. Kontrolleringsfas  (Check) 
4. Åtgärdningsfas (Act) 

 
Planeringsfasen har tre huvuduppgifter. Dessa är att definiera mål, utforma arbetsoperationer 
samt identifiera användbara kontrollverktyg. Under denna fas bör följande frågor vara i fokus: 
 

• Vilket är målet? 
• Vad är det som ska utföras? 
• Hur ska dessa förändringar utföras? 
• Varför är det nödvändigt med dessa förändringar? 
• Var och när ska förändringarna utföras? 
• Vem är den som är ansvarig för arbetet? 

 
Utförandefasen är en fas då det som planerats kommer att sättas till verket. Då planeringen är 
väl utförd kommer inte problem att uppstå under denna fas, om inte så bör planeringen 
kompletteras. Innan utförandefasen påbörjas bör följande frågor besvaras: 
 

• Kan genomförandet utföras så att alla berörda parter har full insikt i arbetet? Om inte, 
varför? 

• Kommer det att tillkomma fler uppgifter? I så fall vilka? 
• Kommer arbetet betraktas som en nödvändig förbättring? Om inte, varför? 

 
Kontrolleringsfasen innefattar utvärdering och kontroll av arbetet med hjälp av 
kontrollverktyg, vilka valts och konstruerats vid planering. Utvärderingen kan även ske på 
den befintliga verksamheten eller av specifika processer. Det är då viktigt att det redan från 
planeringsfasen framgår vad det är som ska utvärderas. De frågor som bör betraktas under 
arbetet i denna fas är: 
 

• Vad är det som fungerar bra? Varför? 
• Vad fungerar inte bra? Varför? 
• Finns det något som fungerar bättre än förväntat? Vad? Varför? 
• Behöver den ursprungliga planen på något sätt förändras? Hur? Varför? 

 
Åtgärdningsfasen innebär dokumentation och uppföljning av hela arbetet från planering till 
kontroll. Efter detta påbörjas nästa cykel från planeringsfasen. I denna sker korrigering och 
arbete med eventuella ineffektiva aktiviteter som identifierats. Processen fortsätter med 
upprepade cykler varv efter varv. 
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3.11 Heijunka 
Heijunka (Nicholas & Soni, 2006) är en metod för att skapa en mix av de produkter som 
tillverkas. Inom metoden planeras för hur många produkter som ska tillverkas och i vilken 
ordning och hur ofta. Det skapar ett utjämnat flöde av produkter till medströms processer i 
flödet. En förutsättning för arbete med Heijunka är att ställtiderna är mycket korta eller helst 
obefintliga. I bild 3.1 visas hur tillverkningsordningen förändras med hjälp av Heijunka.  
 

 
Bild 3.1 Före och efter Heijunka 

3.12 Andon 
Då ett problem uppstår vid en arbetsstation eller i en maskin kallar den som upptäckte 
problemet på den ansvarige för det. Om dessa kan lösa problemet gör de det, men om inte så 
tillkallas specialhjälp och processen stoppas. Andon (Nicholas & Soni, 2006) är en sorts 
brytare eller signal för att stoppa processen eller en maskin. Andon kan vara en färgsignal för 
att beskriva en maskins eller arbetsstations status. Då sitter vanligen en lampa vid processen 
synlig för övriga. Då den lyser grönt betyder det att maskinen fungerar som vanligt, gult 
betyder att ett problem håller på att lösas och rött står för att processen är stoppad, tillkalla 
hjälp. I större verkstäder där inte alla kringliggande processer kan se signalen används en 
tavla som visar alla processers status. 

3.13 Beställningspunktsystem 
Beställningspunktsystem (Segerstedt, 1999) är ett system för att beordra när en beställning av 
artiklar ska ske till föregående led i processen. För varje artikel bestäms en individuell 
beställningspunkt (BP) vilken beräknas genom: 
 
BP = förväntad efterfrågan under ledtiden (+ inspektionsintervallet) + säkerhetslager 
 
Då lagret passerar nivån för BP så signaleras att artikeln behöver påfyllning. Säkerhetslagrets 
funktion är att förhindra stopp om variation under ledtiden uppstår. 

3.14 Produktionsstyrning och Värdeflödesanalys 
I boken Produktionslogistik (Mattsson & Jonsson, 2003) beskrivs att värdet av de metoder 
som används för att styra produktionen och materialflödet i dagens industrier är något som 
länge diskuterats. Efter att företag gjort stora investeringar i datorstödda styrprogram men inte 
sett någon större resultatpåverkan har detta ifrågasatts hårt och kritiserats. Utvecklingen och 
införandet av material- och produktionsstyrningssystem upplevs ofta som svårt, dyrt och tar 
lång tid. 
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Oavsett vilket system som används är en stor begränsande faktor kunskapen om systemet, för 
dem som ska använda det. Inget system fungerar bra om brukaren inte vet hur det ska 
användas. Många menar att den västerländska industrin är på fel spår. Istället för att använda 
avancerade system bör enklare system införas. Dessa skulle då vara mer lättförståliga och ha 
en högre användarvänlighet. 
 
Ett begrepp som blivit mer förekommande inom industrin vid diskussion om LEAN är 
värdeflödesanalys. Med detta menas att man kartlägger flödet av material och information. 
Kartläggningen utförs för att skapa en djupare kännedom om produkternas/komponenternas 
väg genom produktionssystemet. Kunskapen om detta är grunden till att skapa enkla 
styrningsverktyg.  
 
En värdeflödesanalys (Keyte & Locher, 2004) innefattar processer för mätning, förståelse och 
förbättring av flödet och interaktionen med kringliggande processer.  Detta görs för att sänka 
kostnader, öka servicen och kvalitén för att på så sätt kunna förbättra företagets 
konkurrensmöjlighet. För att kunna styra och planera värdeflödet är en värdeflödesanalys ett 
bra tvådimensionellt verktyg. Allmänt sett skulle en värdeflödesanalys vara första delen i en 
PDCA-cykel det vill säga planeringsdelen. En definition av värdeflödet är: 
 
De handlingar som måste utföras för att föra en produkt genom tre kritiska uppgifter som vare 
företag har: 
 

1. Problemlösning - Design 
2. Informations hantering- orderstyring och övriga administrativa uppgifter 
3. Fysisk transformation – bearbeta råmaterial till färdig produkt 

 
Det finns fem steg som ett företag bör genomgå vid implementering av 
värdeflödesmanagement. Dessa är: 
 

• Identifiera behovet av att ändra organisationen 
• Skapa förståelse för grundläggande LEAN metoder och motivation till att utföra dem 

på alla nivåer i organisationen. 
• Identifiera de större värdeflödena och välja en värdeflödesansvarig för varje av dessa. 
• Införa LEAN metoder för att driva och stödja flödet för att skapa värde, eliminera 

slöseri och påbörja arbetet med ständiga förbättringar 
• Förverkliga kartläggningen av ett framtida tillstånd. 

 
Kartläggningsverktygen är till för att visualisera processen, uppmärksamma problem och 
skapa en riktning för arbetet med att införa LEAN. Syftet med en värdeflödesanalys är att 
skapa ett verktyg för visualisering och kommunikation kring organisationen i dagsläget och 
hur de ska bete sig för att i framtiden påverka kostnaden, service och kvalitet. 
Värdeflödesanalys är ett mycket viktigt verktyg för att skapa en riktning och fokusera på att 
transformera organisationen till LEAN koncepten.  
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Innan arbetet med värdeflödesanalysen påbörjas krävs förberedelse i form av att välja en 
produktfamilj, avgränsa analysområdet och välja värdeflödesgrupp. I värdeflödesgruppen bör 
de ledare som representerar funktioner som stödjer värdeflödet vara med. Personerna som 
ingår i gruppen måste få tillräcklig tid att lära sig grunderna inom LEAN och 
värdeflödesanalys. Det är även bra om värdeflödesgruppen är inkluderad i övrigt 
förberedelsearbete. I gruppen ska en värdeflödesledare ingå. Denne är den ansvarige för hela 
implementeringen av det framtida tillståndet genom alla funktioner och avdelningar. Den 
person som väljs till att bli värdeflödesledare behöver ha goda kunskaper och vara respekterad 
inom organisationen samt vara bra på att coacha medarbetarna. Däremot krävs att miljön som 
denne ska arbeta inom är tillfredsställande så att motsättningar inte uppstår.  

3.15 Design av värdeflöde enligt Rother och Shook 
Det finns flera verktyg som kan användas för att skapa en värdeflödesanalys. Rother och 
Shook har utarbetat ett helhetskoncept för denna form av analys. Detta koncept presenterar de 
i boken Lära sig se (Rother &Shook, 2005). Denna metod är indelad i tre avsnitt: 
 

• Kartlägga nuvarande tillstånd 
• Skapa bild av ett framtida tillstånd  
• Förverkliga det framtida tillståndet 

 
Grundläggande för att utföra en värdeflödesanalys (Rother &Shook, 2005) är att en ledare för 
värdeflödet väljs och blir ansvarig för värdeflödets processer och utveckling. Då företaget har 
flera olika produktfamiljer väljs en ledare för varje produktfamiljs respektive värdeflöde. 

3.15.1 Kartlägga nuvarande tillstånd 
Först och främst måste produktfamilj och flödets start och slut definieras. Vanligen är det från 
leverantör till kund. Men ett flöde inom en produktion kan också studeras. Viktigt är då att 
definiera en leverantör och en kund till flödet. Att kartlägga det nuvarande tillståndet inleds 
sedan med att snabbt vandra från värdeflödets start till slut, detta för att ge en helhetsbild av 
hur flödet ser ut. Efter denna överblicksgenomgång utgår man från kunden och vandrar längs 
flödet till leverantören och samlar information från varje operation. För att undvika att skriva 
en lång text med all information ritas en karta med speciella symboler. Dessa presenteras i 
bilaga 1. Denna karta ska ritas för hand och kunna ritas om flera gånger. De bästa 
hjälpmedlen är ett stort papper, blyertspenna och radergummi.  Använd inte en dator. 
 
Utöver informationen som symbolerna ger om flödet används faktarutor för varje process. 
Informationen i faktarutorna kan bestå av (Rother & Shook, 2005): 
 

• Antalet operatörer 
• Antalet produktvarianter som bearbetas 
• Arbetstider minus rast möten etc. 
• Cykeltid 
• EVA 
• Kassationer och omarbetningar 
• Leveransvolym 
• Ställtid 
• Up-time 
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För kunder presenteras i stället kundkraven, det vill säga vad som ska levereras. För den 
informationen som samlas in ska inte standardtider användas, utan egna mätningar är att 
föredra. I undantagsfall kan statistik användas för beskrivning av maskinens tillgänglighet, 
omfattning av kassationer och omarbetningar samt ställtider. 
 
För att beräkna ledtiden för flödet ritas en tidslinje under markeringarna för process och lager. 
Ledtiden blir den sammanlagda tiden för värdehöjande tid och processtid. 

3.15.2 Skapa bild av framtida tillstånd 
Målet är att skapa ett flöde där minimalt lite spill och slöseri uppstår. För att åstadkomma 
detta krävs ett så kontinuerligt flöde som möjligt alternativt att skapa ett dragande flöde där 
varje enstaka process endast tillverkar det efterliggande process behöver och i rätt tid. 
 
För att rita en karta över ett framtida tillstånd används kartan för nuvarande tillstånd och åtta 
frågor. Svaren på frågorna presenteras på kartan för nuvarande tillstånd. Frågorna som ska 
besvaras är (Rother& Shook, 2005): 
 

• Hur lång är takttiden? Den tänkta tillverkningstakten. 
• Ska tillverkning ske till lager eller för leverans direkt till kund? Tillverkning till lager 

ökar kapitalbindning och servicen till kund. Leverans till kund sänker kapitalbindning 
men ger längre leveranstid till kund.  

• Går det att tillverka med kontinuerligt flöde någonstans i processen? Kontinuerliga 
flöden kräver inga mellanlager och där med ger de lägra kapitalbindning. 

• Var måste det finnas ett dragande system för att styra produktionen i uppströms 
processer? Dragandeflöden skapar tillverkningsbeordring till processer före i 
tillverkningsflödet.  

• Vilken punkt i tillverkningskedjan (pacemakerprocessen ) väljs särskilt för att styra 
produktionsflödet? Process som beordring av produktion från produktionsplaneringen 
skickas till. 

• Hur kommer utjämning av produktionsmixen i pacemakerprocessen ske? Exempelvis 
med Heijunka. 

• Vilken arbetsmängd kommer regelbundet att rekvireras och tas bort från 
pacemakerprocessen? 

• Vilka förbättringar blir nödvändiga blir nödvändiga för att från nuvarande tillstånd 
skapa det framtida tillståndet?  

3.15.3 Förverkliga det framtida tillståndet 
Då kartan av det framtida tillståndet är färdig återstår att förverkliga den. Vanligen är det inte 
möjligt att genomföra alla förbättringssteg samtidigt. Därför konstrueras en handlingsplan 
som gäller för ett år framåt i tiden. Denna handlingsplan ska tydligt visa på: 
 

• Exakt vad som ska utföras, när det ska utföras och innehåller i varje arbetssteg 
• Mätbara mål 
• Tydliga avstämningspunkter med fasta tider och med ansvariga namngivna. 

 
För att finna en lämplig utgångspunk utförs en uppdelning av flödet i olika loopar. 
Pacemakerloopen (Rother &Shook, 2005) är den loop som befinner sig närmast kunden och 
innefattar materialflöde och informationsflöde från pacemakerprocessen till kund. Beroende 
på hur denna loop fungerar så kommer hela flödet från leverantör till kund att påverkas. 
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Övriga loopar innefattar antingen ett dragande system eller en supermarket. Båda dessa sorter 
innefattar flödet av både material och information. Förtydliga dessa loopar på kartan genom 
att ringa in det som tillhör loopen. Beskriv sedan syfte och mål för de loopar som ingår i det 
flöde som analyseras. 
 
Börja nu arbetet med förbättring av flödet i en loop där: 
 

• Medarbetarna behärskar processen väl 
• Det finns förutsättning att snabbt förbättra verksamhetens resultat  
• Där det snabbt kan sänka kostnaderna  

 
Att börja med pacemakerloopen och arbeta sig uppströms är ett alternativ. Det utesluter inte 
att förändringar kan utföras i flera loopar samtidigt. Vanligen följer förbättringsarbetet i 
loopen denna ordningsföljd. 
 

• Skapa ett kontinuerligt flöde baserat på takttiden 
• Skapa ett dragande flöde för att styra produktionen 
• Utjämna produktmixen och volym 
• Praktisera kaizen-insatser för att kontinuerligt eliminera slöseri, minska storlek på 

mellanlager, minska volymer i supermarkets och att utöka antalet kontinuerliga flöden. 
 
Det kan vara svårt att definiera var förändringsarbetet har en naturlig startpunkt då flera 
faktorer är beroende av varandra. Det är ofta enklare att börja med att skapa ett bra 
helhetsflöde och om nödvändigt utföra förberedande förbättringar i processerna. Det är viktigt 
att inte fastna i att förbättra varje process för sig utan att behålla ett helhetsperspektiv. 
 
Då en naturlig förbättringsordning uppdagas är det ledaren för värdeflödets roll att ta fram en 
handlingsplan (bilaga 2).  

3.15.4 Utvärdering av värdeflöde 
För utvärdering av förbättringsarbetet kan en handlingsplan användas. Använd kartan över det 
framtida tillståndet och analysera hur väl förbättringsarbetet har utförts genom en tur längs 
flödet. Utvärderingsmallen (bilaga 3) kan användas för att konstruera likvärdiga utvärderingar 
och använda samma verktyg vid bedömning av olika flöden. Innan denna analys genomförs 
ska ledaren för värdeflödet göra en egen bedömning av hur väl förbättringsarbetet genomförts. 
Använd symbolerna presenterad i bild 3.2 för att markera hur förbättringsarbetet fortskrider. 

 

 
Bild 3.2 Symboler för utvärdering av värdeflödesanalys 
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Fokus ska i utvärderingen ligga på det som inte är tillfredställande och inte på det som gått 
bra. Det handlar om att finna en lösning eller stöd så att förbättringsarbetet kan utföras. Det är 
platschefens uppgift att för varje uppdrag som ligger efter planen samla information och bidra 
med de stöd som krävs för att förbättringarna ska kunna genomföras. Om avvikelser från 
planen uppstår ska dessa ifrågasättas starkt och inte accepteras förrän flera försök genomförts 
vilket visat på att planen inte är fullständig.  Det krävs att det finns en strävan efter att 
uppfylla planen trots att den årligen kommer att ändras. 
 
Utvärderingen av värdeflödet kan inkluderas i utvärderingen av hela verksamheten. Fördelen 
med detta är att det är ett bra verktyg för att utvärdera prestation. Det är även lättare att 
grundligt utvärdera processen om den är kopplad till en total utvärdering och till ett 
belöningssystem. Det som kan vara negativt med detta är att verksamhetsplanen inte blir lika 
djärv och kraven på resultat vid utvärdering blir mer generösa om det sker med en koppling 
till personliga belöningssystem. 

3.16 Värdeflödesanalys enligt McManus och Millard 
Hugh L. McManus och Richard L. Millard har utfört en studie av produktutveckling vid nio 
aerospaceorganisationer i USA. Syftet med undersökningen var att finna den optimala 
metoden för värdeflödesanalys och kartläggning. De metoder som undersökts är Gantschema, 
Ward/LEI map, Flödescheman, Lära sig se, System dynamics och Design structure matrix 
(DSM).  
 
Utvärderingen gav resultatet att ingen av metoderna var ”bäst”. Rekommendationen som ges 
är att använda tre olika metoder för att ge en rättvis bild av värdeflödet. För att skapa 
överblick och en helhetssyn rekommenderas att använda ganttschema eller Ward-metoder. 
Dessa metoder visade bästa resultat på att ge en bild av det faktiska flödet. För att skapa en 
noggrannare bild rekommenderas att använda flödesscheman för att specificera flödet och 
värdet. Slutligen rekommenderas att DSM-metoden används för att beskriva processens 
struktur, gruppindelning och interaktion. 
 
Analysen visar på att då informationen som samlas in har en källa så nära processen som 
möjligt så ökar resultatets noggrannhet. Det är därför bra att gå genom flödet och processerna 
och prata med operatörerna. Informationen ska helst inte baseras på kollektiv gruppkunskap.  

3.16.1 Gantt-schema  
I början av 1900-talet utvecklade Henry Gantt tekniken Gantt- Schema. Från början användes 
den till att visualisera hur arbetsuppgifter fördelats mellan olika personer och grupper och när 
de skulle genomföras. Ett Gantt-schema (Jansson & Ljung, 2004) visar på ett enkelt sätt det 
tidsmässiga samband mellan olika aktiviteter. Varje aktivitet markeras med en linje eller 
rektangel. Idag används denna metod mycket ofta till att konstruera och visualisera tidsplaner. 
Det ursprungliga Gantt-schemat kompletteras idag ofta av ytterligare information. Det kan 
exempelvis vara beslutspunkter, beroende mellan olika aktiviteter och milstolpar. 
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3.16.2 Flödesschema 
Ett flödes schema är en symbolisk bild av en process. Med hjälp av symboler och korta 
beskrivningar representeras processens olika delar. Dessa är sammankopplade med pilar för 
att visa flödets riktning. Inom engelskan finns flera olika benämningar vilket ger en variation 
då de översätts till svenska. Den vanligaste benämningen på svenska är ändå flödesschema. 
Flödesscheman förekommer i olika detaljnivåer. En hög nivå beskriver ett företags hela flöde 
på en övergripande nivå. En medel nivå beskriver exempelvis en avdelnings flöde eller 
produktfamiljs övergripande flöde. En låg nivå beskriver de arbetsmoment vilka ingår i ett 
mer avgränsat flöde. 

3.16.3 Design structure matrix  
Design structre matrix (DSM) är en metod för att visa beroendet mellan olika parametrar. 
Metoden används till flera olika typer av applikationer där parametrarna varierar. Inom ett 
projekt kan parametrarna vara de olika faserna i projektet och inom produktion kan det vara 
de olika arbetsplatserna och maskinerna eller än djupare alla de olika rörelser operatören 
utför. Genom att bilda en vertikal och en horisontell tabell med de olika parametrarna i 
samma ordning skapas en matris. I det rutmönster som finns mellan dessa markeras de 
respektive parametrarnas inbördes förhållande. Markering kan göras med flera graderingar 
exempelvis starkt beroende, beroende och svagt beroende. Parametrar som inte har något 
beroende till varandra brukar inte markeras. Då metoden används för layoutplanering 
markeras även ofta parametrar som inte får vara i närheten av varandra.  

3.17 Kapitalbindning 
Företagets tillgångar brukar indelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består vanligen av två huvuddelar, lager och kundfordringar. 
Kapitalbindning (Mattsson & Jonsson, 2003) innebär det kapital som företaget har låst i lager, 
mellanlager och produkter i arbete. Kapitalbindningens påverkan på företagets lönsamhet 
beskrivs vanligen genom begreppet räntabilitet vilket kan uttryckas som: 
 
Räntabilitet= (Vinst/ Omsättning) x (Omsättning / Investerat kapital) 
 
Eller genom:  
 
Räntabilitet= Vinstmarginal x Omsättningshastighet 
 
Då kapitalbindningen till största del består av bundet kapital i materialflödet är arbetet med att 
sänka kapitalbindningen av stor betydelse för de finansiella resultaten. Då kapitalbindningen 
minskar, minskar följaktligen kravet på en hög vinstmarginal för oförändrad räntabilitet. 
 
Kapitalbindning kan redovisas genom kapitalbindning i absoluta tal, omsättningshastighet i 
lager och lagrets täcktid. Det enklaste sättet är det förstnämnda, att ange kapitalbindningen i 
absoluttal. Detta görs genom att ange varje förråds, lagers och PIA´s lagervärde i kronor. För 
att förtydliga denna metod ytterligare kan redovisning av lagervärdet för varje komponent 
redovisas. Nackdelen med redovisning av kapitalbindning i absoluta tal är att värdena inte är 
relaterade till något och en jämförelse blir därför svårare att genomföra. 
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Ett sätt för att beskriva kapitalbindningen som är lättare att jämföra med varandra är att 
beskriva omsättningshastigheten i lager. Detta beskrivs genom att dividera utleveransvärdet 
med den genomsnittliga kapitalbindningen i materialflödet. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen ser i detta fall till ett genomsnitt av kapital främst bundet i lager vanligen 
under en period av ett år. Kapitalbindningen anger vanligen i absoluttal och utleveransvärdet i 
kostnad sålda varor. Ju högre omsättningshastigheten är, desto bättre. 
 
Lagrets täcktid är ett mått på hur många veckors utleverans som inneliggande lager motsvarar. 
Täcktiden beräknas genom att genomsnittlig kapitalbindning i materialflödet multipliceras 
med 52 samt divideras med utleveransvärdet per år. Faktorn 52 används för att beräkna 
veckobaserad utleverans utifrån en årlig.  
 
Lagrets täcktid = Kapitalbindning / Utleveransvärde per vecka = Kapitalbindning x 52 / 
Utleveransvärde per år 
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4. Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs genomförandet och hur metoderna har använts.  
 
Arbetets inleds med planering av vad som ska uträttas när och under hur lång tid. Då arbetet 
pågår under en så kort tid som 10 veckor är planering av tiden extra viktig så att alla moment 
hinner genomföras. Att planera handlar om att förbereda sig inför kommande arbete. Som 
ensam arbetare med två uppdragsgivare att svara inför krävs att planera arbetet så att alla 
parter kommer att få sina förväntningar uppfyllda. Planerna kan inte helt spikas då 
förändringar och överraskningar kan ske vilket planen måste anpassas efter. Planeringen för 
detta arbete har inneburit att beskriva resultat och projektmål, välja strategi för hur arbetet ska 
utföras, uppskattning av resurs och tidsåtgång samt utveckling av en grov tidsplan för då olika 
moment ska utföras.  

4.1 Informationsinsamling 
Under planeringstiden påbörjades informationsinsamlig detta för att underlätta 
planeringsarbetet med att tidsuppskatta olika arbetsmoments längd. Efter planeringens 
avslutande fortsatte informationsinsamlingen för att noggrant studera vad som ska utföras. 
Information om värdeflödesanalys och Lean production samt kringliggande och fördjupande 
teorier samlades in, samt information om andra metoder som utför liknande analyser. 
Insamlingen skedde genom att studera litteratur så som böcker och rapporter kring ämnena.  

4.2 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysen inleddes med en vandring genom verkstaden samt studier av 
flödesscheman för cylinderblocksflödet och kamringsflödet som redan konstruerats. 
Flödesschemana uppdaterades efter nuvarande tillstånd i verkstaden. Information om 
maskinerna i processen är hämtade från de ursprungliga flödesschemana, 
kapacitetsberäkningar och genom produktionsplaneraren för CA flödet Anna Larsson. 
Därefter beräknades mellanlager och ledtiderna för flödena. Bilder av de nuvarande flödena 
konstruerades vilka återfinns och beskrivs i kapitel 6 Nulägesbeskrivning. Efter att nuläget 
fastställts konstruerades framtida flöden med hjälp av teorier från kapitel 3 Teorier.  
 
I kapitel 3 Teori beskriver jag en mängd olika teorier kopplade till begreppet Lean Production 
och värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen utförd i detta arbete är baserade på teorierna om 
värdeflödesanalys enligt Rother och Shook. Jag har till stor del följt den metod de pressenterar 
i sin bok lära sig se. Detta med anledning av att det fanns en förväntan från företaget att denna 
metod skulle användas.  
 
Vid utformningen av de framtida flödena har jag följt grundfilosofin inom Lean Production, 
minska slöseri. Detta med hjälp av dragande flöden JIT och kanban. Företaget har sedan 2006 
arbetat med att införa Lean production och jag har valt att mitt arbeta ska kunna användas 
som en del i företagets arbete med LEAN. Därför har jag valt att använda metoder inom 
LEAN för att inte motarbeta deras pågående arbete.  
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4.2.1 Beräkning av medellager 
Det förekom inga data för hur många av varje artikel som fanns i mellanlagren. Därför 
beräknades ett medelvärde för detta för cylinderblocksflöden. Beräkning av lagervolymen i 
mellanlagren har utförts genom att konstruera en graf. För att konstruera denna har de 
tillverkningslistor som skickas till maskinerna används. För CA 1 flödet har den sista dagen 
på tillverkningslistan för Howamaskinen använts som ankomstdatum i lager medan för CA 2 
och CBP flödet har dagen efter sista dagen i tillverknings listan använts som ankomstdag i 
lager. Detta på grund av att artiklarna i de två sistnämnda flödena bearbetas i maskinen Raven 
efter bearbetning i Howa. För alla artiklar gäller att angivet datum i tillverkningslistorna för 
Okuma FMS används som uttagningsdag från lager. Grafen beskriver skillnaden av antalet 
artiklar införda i och uttagna från lagret. Tillverkningslistor från 2008-09-01 till 2009-04-24 
användes för beräkningen.  
 
Då lagernivåberäkningen var tidskrävande valdes ett antal artiklar för varje delflöde att 
beräknas. Genom en beräkning av volymvärdet för varje artikel så valdes de artiklar med högt 
volymvärde. Beräkningen av volymvärdet utfördes genom att multiplicera antalet som 
produceras av varje artikel under en tidsperiod med dess cykeltid.  

4.2.2 Beräkning av kapitalbindning 
Kapitalbindningen är beroende av antalet detaljer av de olika artiklarna i varje lager eller 
buffert. Genom att använda formel 2 har antalet artiklar som behövs för produktion beräknats. 
Formeln är en omskrivning av formel 1 vilken beskrivs i Kapitel 3.1.2. Just in time (JIT) och 
Kanban. 
 

K = (d (w+p)(1+a))/c (1) 
 

X = d (w+p)(1+a)  (2) 
 
Parametrarna står för: 
K - antalet lådor som krävs för produktion  
d - beräknad daglig behov detaljerna 
w - medelväntetid i produktionen per dag 
p - medel tillverkningstid per låda och dag 
c - antalet detaljer som lådan innehåller 
a - säkerhetsparameter 
X – Antalet artiklar som kvävs för produktion 
 
Ett exempel på hur lagernivån i de framtida lagren har beräknats för artikel 178 1916-002: 
 

• Medelvärdet för de tillverkade artiklarna per vecka är 3,4stycken det vill säga ungefär 
0,5 stycken per dag. 

• Ledtiden från leverantör är 20 dagar 
• Säkerhetsparameter a sätts godtyckligt till 0,3 

 
Lager nivån som krävs för produktion = 0,5*20*1,3 =13 stycken 
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4.3 Ledtidsberäkning  
Genom att multiplicera lagernivån med cykeltiden för nästkommande operation fås ett värde 
för hur länge detaljerna ligger i respektive lager. Lagringstiderna för de olika lagren 
summeras med de olika maskinernas cykeltider för att ge flödets ledtid. Den värdehöjande 
tiden för flödet är beräknat genom att summera de olika cykeltiderna.  Den procentuella 
värdehöjande tiden fås genom att dividera den värdehöjande tiden med ledtiden för flödet.  
 
Exempel på beräkning av den nuvarande ledtiden för artikel 178 1916-002: 
 

• Råvarulagret innehåller 13 detaljer 
• Cykeltiden för Howa är 22 minuter 
• FMS Ställaget innehåller en detalj 
• Cykeltiden för Okuma FMS är 67 minuter 
• Lagret för färdiga detaljer innehåller en detalj 
• Kittningen tar10 minuter 

 
Ledtiden = 13*22+22+1*67+67+1*10+10= 462minuter 
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5. Företagsbeskrivning 
Detta kapitel innehåller en kort beskrivning av Företaget Hägglunds drives AB och de varor 
som företaget tillverkar och säljer.  
 
Hägglunds Drives AB tillverkar hydrauliska drivsystem och motorerna finns i fyra olika 
modeller, Viking, Marathon, Compact CB och Compact CA. Modellerna finns i flera olika 
dimensioner och kan kombineras med ett flertal olika tillbehör. Idag ägs Hägglunds Drives av 
Bosch Rexroth AG. Företaget har över 900 anställda och huvudkontoret är lokaliserat i 
Mellansel utanför Örnsköldsvik men har kontor i över 20 länder. Tillverkning sker i främst 
Mellansel men även i San Antonio, Texas och Colombus, Ohio, USA. Affärsidén är: 

 
”Hägglund´s Drives shall globally provide complete hydraulic drive system, 
separate hydraulic motors and customer support service related to systems 
and motors delivered by Hägglund´s Drives and other hydraulic suppliers. 
 
The focus shall be on specific industrial, marin and mobile applications, 
where the company has deep competence and can provide improved 
productivity and the best lifetime economy for the user.” 

5.1 Viking 
Vikingmotorn (bild 5.1) är Hägglunds Drives första modell, vilken lanserades 1960. Den är 
utformad för marint bruk men används bland annat även inom gruv- och pappersindustrin. 
Viking är mycket omtyckt för sin förmåga att kontrollera linkraften vid olika hastigheter. 
Vikten på en vikingmotor varierar mellan 520 -1550kg.  
 

 
Bild 5.1 Viking (Hägglunds, 2009) 

5.2 Marathon 
Marathon (bild 5.2) är värdens största hydrauliska motor. Den klarar att köras vid både extrem 
hetta och kyla. Marathon är designad för att klara mycket höga vridmoment.  
 

 
Bild 5.2 Marathon (Hägglunds, 2009) 
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5.3 Compact CA 
Compact CA (bild 5.3) var ursprungligen utformad för att klara användning inom smutsiga 
förhållanden med tung last. CA är en relativt lätt motor och förhållandet mellan vikt och 
effekt är mycket goda. Motorn har ett roterande cylinderblock och ett stillastående hus. En 
egenskap som är mycket uppskattad är förmågan att hantera chocklast. Det maximala 
vridmomentet varierar mellan 7-73,5 kNm och motorn fungerar vid ett brett varvtalsspann.  
 

 
Bild 5.3 Compact CA (Hägglunds, 2009) 

5.4 Compact CB  
Compact CB (bild 5.4) är en vidareutveckling av CA. Den är både större och tyngre än CA. 
CB används till bland annat stenkrossar och kvarnar med även till anborrning och borrning. 
Compact CB har likt CA goda egenskaper att hantera chocklast. Det maximala vridmomentet 
varierar mellan 79-280 kNm.  
 

 
Bild 5.4 Compact CB (Hägglunds, 2009) 

5.5 Compact CBP 
Compact CA och CB har vidareutvecklats till Compact CBP (bild 5.5). Denna motor har 
dubbla anslutningsblock och ett dubbelsidigt cylinderblock. Detta skapar förutsättningar att 
klara högre varvtal och ge ett högre effektuttag. CBP motorn ger mer kraft per kilo än någon 
av Hägglunds Drives AB:s övriga motorer. Trots det är den ändå kompakt och lätt.  
 

 
Bild 5.5 Compact CBP (Hägglunds, 2009) 
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6. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel består av en inledande och övergripande beskrivning av vad som sker när 
kunden lägger en order. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av de flöden som 
analyserats.  
 
Då en order kommer till företaget på en CA motor så tar orderavdelningen hand om detta och 
lägger upp beställningen i affärssystemet Axapta. Produktionsplaneringen läser av i systemet 
och skickar order till leverantören, för cylinderblock Fritz Winter GmbH, Componenta Weert 
och Walter Hunhausen. Leverantör för råmaterial till kamringar är Bahntechnik. Ordrar 
skickas vanligen på fredagar med en prognos över kommande ordrar. Varje leverantör har en 
lägsta kvantitet av hur mycket råämnen som kan beställas. Order sker genom multiplar av 
denna kvantitet. Värden för kvantiteterna visas i tabell 6.1 för cylinderblock respektive tabell 
6.2 för kamringar. Leverantören skickar en orderbekräftelse till leveransbevakaren vars 
uppgift är att genom kontakt med leverantören se till att material finns till hands när 
produktionen behöver det.  
 
Tabell 6.1 Leverantörsinformation Cylinderblock 
 

 
 
Tabell 6.2 Leverantörsinformation Kamringar 
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Produktionsplaneringen skickar tillverkningslistor beräknade efter antal dagar före 
monteringsdag till maskinerna i flödet.  Då råmaterialet levereras kommer det till ankomsten. 
Där läses det in i affärssystemet Axapta och läggs i ett råvarulager. Sedan förflyttas det till en 
råämnesbuffert vid första maskinen i flödet. I produktionen finns sex parallella flöden som 
utgår från varsitt råvarulager vid ankomsten. Dessa är gavelflödet, anslutningsblocksflödet, 
cylinderblocksflödet, kolvflödet, planslidflödet och kamringsflödet. Dessa flöden 
sammanstrålar vid en kittplats där delarna placeras i en tvättfixstur. En övergripande bild av 
tillverkningsflödet visas i bild 6.1. Kittning sker dagen före tvätt och montering. I denna 
rapport behandlas endast cylinderblocksflödet och kamringsflödet. 
 

 
Bild 6.1 Övergripande bild av tillverkningsflödet för CA motorer 

 
Operatören för tvätten hämtar komponenter som placeras i tvättfixturer från kittplatsen och 
vid klockslaget som anges i en tidtabell lastas de in i tvätten. Tidtabellen är konstruerad av 
produktionsplaneraren för tvätt och montering. Efter tvätten plockas tvättfixturen av så fort 
som möjligt för att frigöra fixturen. Från tvätten förs detaljerna till monteringen där de 
monteras enligt den ordning som de tvättats. För att monteringen ska fungera krävs att 
montörerna följer monteringslistan och att monteringen sker i en jämn takt över dygnet.  
 
Efter montering provkörs varje motor. Det kan ibland uppstå en kö mellan montering och 
provning men det är monteringsordningen som gäller i provningen också. Efter provningen 
målas motorn och sedan paketeras den inför leverans till kund. Det uppstår ibland kö mellan 
paketering och leverans. Det beror vanligen på att leveransen måste ske olika dagar till olika 
länder och att produkterna inte får skickas innan företaget är försäkrade att de får ersättning 
för produkterna.  
 
Utifrån varje maskins verkliga kapacitet har ett program, ”DagBOKA” utvecklats. För varje 
dag finns ett antal produktionsplatser per motor typ. Vid order bokas dessa platser. Detta gör 
att produktionen bara beläggs med det antal order som är möjlig att tillverka. Det ojämna 
kundbehovet utjämnas genom ”DagBOKA” och tanken är att produktmixen ska bli densamma 
varje dag. Bild 6.2 visar Hägglunds Drives tänkta bild av produktionsbeläggningen vid 
införandet av DagBOKA.  
 

 
Bild 6.2 DagBOKA 
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I blid 6.3 visas en ritning av en del av verkstaden där maskinerna för cylinderblock och 
kamringsflödena är utmärkta. Maskinernas kapacitet är beräknad enligt metoder för TPM. 
 

 
Bild 6.3 Ritning med markering av maskiner och lager för cylinderblocks- och kamringsflöden 

6.1 Cylinderblocksflödet 
Det enskilda Cylinderblocksflödet består av flera underflöden. Dessa underflöden uppstår på 
grund av variation i tillverkningsprocessen. I denna nulägesbeskrivning betraktas tre av dessa 
underflöden, CA1, CA2 och CBP, egentligen finns fem stycken. Anledningen till detta är att 
maskinerna Okuma 1&2 och 3 i detta fall betraktas som en grupp men egentligen har enskilda 
flöden. I CA 1 och CA2 flödena tillverkas flera olika artiklar. För att möjliggöra en analys av 
flödena valdes endast några av dessa till analys. Valet baserades på en volymvärdesanalys. 
Antalet tillverkade detaljer multiplicerades med cykeltiden för varje maskin för att ge ett 
volymvärde på artikel. I bilderna 6.4 – 6.6 visas diagram för alla artiklars volymvärde för 
respektive flöde. De artiklar med ett högre volymvärde för respektive flöde valdes att 
användas vid vidare analys av nuläget. De valda artiklar som produceras i de olika flödena 
framgår av tabell 6.3.  
 

 
Bild 6.4 Analys av volymvärde CA1 
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Bild 6.5 Analys av volymvärde CA2 
 

 
Bild 6.6 Analys av volymvärde CBP 

 
En ritning över Maskinernas, buffertars och kittplatsens placering visas i bild 6.3. Antalet 
artiklar i säkerhetslager i råämnesbufferten och färdigdetaljbuffert visas i tabell 6.1. 
Detaljerad information om maskinerna i de tre cylinderblocksflödena presenteras i tabell 6.3.  
 
Tabell 6.3 Maskininformation cylinderblock  
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6.1.1 CA1 
CA 1 flödet (bild 6.7) består av tillverkning i två maskiner med ett mellanliggande lager. 
Utöver detta följer flödet de gemensamma operationerna för alla cylinderblocksflöden. Den 
totala ledtiden för flödet har ett genomsnittligt värde på 2903,3 minuter. Artikel 178 2353-002 
är den av de tre analyserade artiklarna med längst ledtid, 4154 minuter. Den värdehöjande 
ledtiden i flödet har ett medelvärde på 155,2 minuter. I tabell 6.4 visas ledtiden och den 
värdehöjande tiden för alla de analyserade artiklarna i CA 1 flödet.  
 

 
Bild 6.7 Nuvarande CA1-flödet 

 
Tabell 6.4 Ledtider CA 1 
 

 
 
Operationseffektiviteten för maskinerna i flödet har beräknats genom metoden som 
presenteras i kapitel 3.3.1 Förluster. Då flera artiklar med olika cykeltider bearbetas i 
maskinerna har metoden som presenteras i tabell 3.1 används.  Tabell 6.5 visar 
operationseffektiviteten för maskinen Howa och tabell 6.6 visar operationseffektiviteten för 
Okuma FMS. Beräkningen av operationseffektivteten i tabellerna 6.5 och 6.6 gäller endast för 
flödet CA1.   
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Tabell 6.5 Operationseffektivitet för Howa CA1 
 

 
 
Tabell 6.6 Operationseffektivitet för Okuma FMS CA1 
 

 
 
Ankomst 
Råmaterial anländer till ankomsten i fabriken från leverantör. Där läses det in i affärssystemet 
Axapta och placeras i ett råämneslager. Ledtiden och beställnings kvantiteten för 
leverantörerna visas i tabell 6.1.  
 
Råämnesbuffert 
Från råämneslagret vid ankomsten flyttas ämnet till en råämnesbuffert vid maskinen Raven. 
Maskinerna och lagren för CA 1 flödet är markerade på ritningen i bild 6.3.  
 
Howa 
Från råämnesbufferten hämtar operatören för Howa råämne. Ämnena svarvas i Howan vilket 
tar mellan 22 till 66 minuter beroende av artikel.  
 
FMS Ställage  
Efter bearbetning i Howan placerar operatören detaljerna i ett mellanlager, FMS Ställage. 
Lagernivån i FMS Ställaget varierar enligt grafen på sida 1 i bilaga 4. Medelvolymen i lagret 
är fyra detaljer per artikel i flödet.  
 
Okuma FMS och färdigbuffert 
Från FMS Ställaget hämtar operatören för Okuma FMS detaljen och bearbetar den i någon av 
de tre Okuma FMS-maskinerna. Detaljen bearbetas genom borrning och fräsning. Efter 
bearbetningen placeras detaljen i en färdigbuffert inför kittning. Säkerhetsnivån i bufferten 
framgår av tabell 6.1.  
 
Kittplats 
Från färdigbufferten hämtar en operatör vid kittplatsen detaljer och placerar dem i 
tvättfixturer. Varje färdigpackad tvättfixtur innehåller alla samtvättningsbara detaljer för en 
motor. Tvättfixturerna väntar efter packning på att operatören för tvätten ska hämta dessa och 
tvätta in dem inför montering. Kittningen sker dagen före tvätt och montering.  
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6.1.2 CA2 
CA 2 flödet (bild 6.8) är mycket likt CA 1 flödet. Det består av tillverkning i tre maskiner 
med ett FIFOlager och ett mellanlager. Utöver detta följer flödet de gemensamma 
operationerna för alla cylinderblocksflöden likt CA 1. Den totala genomsnittliga ledtiden för 
flödet är 3282,6 minuter. Den värdehöjande ledtiden i flödet har ett medelvärde på 200,2 
minuter. I tabell 6.7 visas information om ledtider och den värdehöjande tiden för varje 
analyserad artikel i CA 2 flödet. 
 

 
Bild 6.8 Nuvarande CA 2-flödet 

 
Tabell 6.7 Ledtider CA 2 
 

 
 
För CA2 flödet har maskinernas operationseffektivitet beräknats enligt metoder från kapitel 
3.3.1 Förluster. I tabell 6.8 visas beräkningen för Operationseffektiviteten för maskinen 
Howa. Tabell 6.9 och 6.10 visar operationseffektiviteten för maskinerna Raven och Okuma 
FMS. Observera att beräkningarna i tabell 6.8 - 6.10 endast gäller för analyserade artiklar i 
flödet CA2.  
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Tabell 6.8 Operationseffektivitet Howa CA2  
 

 
 
Tabell 6.9Operationseffektivitet Raven CA2 
 

 
 
Tabell 6.10 Operationseffektivitet Okuma FMS CA2 
 

 
 
Ankomst 
Från leverantören skickas råämne vilket anländer till ankomsten. Där läses det in i 
affärssystemet Axapta och placeras i ett råämneslager. Leverantörens ledtid och 
beställningskvantitet visas i tabell 6.1. 
 
Råämnesbuffert 
Råämnet flyttas från råämneslagret till en råämnesbuffert vid Raven. Maskinerna och lagren 
är markerade på ritningen i bild 6.3.  
 
Howa 
Operatören för Howa hämtar råämne från råämnesbufferten. Ämnena svarvas i Howan vilket 
tar mellan 20 till 51 minuter beroende av artikel.  
 
First in First out 
Efter bearbetning i Howan placerar operatören detaljerna i ett FIFO lager på golvet mellan 
maskinerna Howa och Raven. Lagret innehåller bara de artiklar som nyligen bearbetats i 
Howa och har ingen säkerhetsnivå. Maxnivån i lagret är antal artiklar på tillverknings orderna 
för Howa.  
 
Raven 
Från FIFO lagret plockar operatören för Raven detaljer och bearbetar dessa i maskinen. De 
bearbetade detaljerna placeras i mellanlagret FMS ställage.  
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FMS Ställage 
Lagernivån i FMS-Ställaget varierar enligt grafen på sida två i bilaga4. Medelvolymen i lagret 
är sex detaljer per artikel i flödet.  
 
Okuma FMS och färdigbuffert 
Operatören för Okuma FMS hämtar detaljer från FMS Ställaget och bearbetar den i någon av 
de tre Okuma FMS maskinerna. Efter bearbetningen placeras detaljen i en färdigbuffert inför 
kittning. Säkerhetsnivån i bufferten framgår av tabell 6.1.  
 
Kittplats 
Från färdigbufferten hämtar en operatör vid kittplatsen detaljer och placerar dem i 
tvättfixturer. Varje färdigpackad tvättfixtur innehåller alla samtvättningsbara detaljer för en 
motor. Tvättfixturerna väntar efter packning på att operatören för tvätten ska hämta dessa och 
tvätta in dem inför montering. Kittningen sker dagen före tvätt och montering.  

6.1.3 CBP 
CBP (bild 6.9) flödet är likt CA 2 flödet med en ytterligare bearbetning i Raven. Det är endast 
en artikel som produceras i detta CBP-flöde och det är en specialvariant av cylinderblock som 
har splines på båda sidor. Ledtiden för flödet är 8480minuter och den värdehöjande tiden är 
705 minuter. Den värdehöjande tiden utgör 8,3% av ledtiden. Medelvärdet av antalet artiklar i 
FMS-ställaget är tre detaljer vilket även är värdet för högsta antalet tillverkade detaljer i 
Okuma FMS på en dag. Medelvärdet för antalet tillverkade artiklar per dag är 0,4stycken.   
 

 
Bild 6.9 Nuvarande CBP-flödet 

 
Operationseffektiviteten är beräknad för de tre olika maskinerna I flödet CA3. Resultatet av 
beräkningarna visas i tabellerna 6.11- 6.13. Beräkningen av operationseffektiviteten har 
utförts på samma sätt som för maskinerna i flödena CA1 och CA2.  
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Tabell 6.11 Operationseffektivitet Howa CBP  
 

 
 
Tabell 6.12 Operationseffektivitet Raven CBP 
 

 
 
Tabell 6.13 Operationseffektivitet Okuma FMS CBP 
 

 
 
Ankomst 
Råmaterial från leverantören kommer till ankomsten. Där läses det in i affärssystemet Axapta 
och placeras i ett råämneslager. Ledtiden och beställnings kvantiteten för leverantörerna visas 
i tabell 6.1.  
 
Råämnesbuffert 
Från råämneslagret vid ankomsten flyttas ämnet till en råämnesbuffert vid maskinen Raven. 
Maskinerna och lagren är markerade på ritningen i bild 6.3.  
 
Howa och First in First out 
Från råämnesbufferten hämtar operatören för Howa råämne. Ämnena svarvas i Howan vilket 
tar 104 minuter. Efter bearbetning i Howan placerar operatören detaljerna i ett FIFO lager på 
golvet mellan maskinerna Howa och Raven. Maxnivån i lagret är antal artiklar på 
tillverknings orderna för Howa. Lagret innehåller bara de artiklar som nyligen bearbetats i 
Howa och har ingen säkerhetsnivå.  
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Raven och FMS Ställage 
Från FIFO lagret plockar operatören för Raven detaljer och bearbetar dessa i maskinen. 
Bearbetningen tar 197minuter. De bearbetade detaljerna placeras i mellanlagret FMS ställage. 
Lagernivån i FMS-Ställaget varierar enligt grafen på sida två i bilaga 4. Medelvolymen i 
lagret är sex detaljer per artikel i flödet.  
 
Okuma FMS 
Från FMS Ställaget hämtar operatören för Okuma FMS detaljen och bearbetar den i någon av 
de tre Okuma FMS-maskinerna. Detaljen bearbetas genom borrning och fräsning det tar 
197minuter. 
 
Raven och Färdigbuffert 
Efter bearbetning i Okuma FMS ställs detaljerna återigen på golvet vid Raven i ett nytt 
FIFOlager. Från det plockar operatören för Raven detaljer och bearbetar dem i Raven. Då 
bearbetningen är färdig efter 197minuter placeras detaljerna i en färdigbuffert nära kittplatsen. 
 
Kittplats 
Vid kittplatsen packas varje detalj med andra ingående detaljer för en motor i en tvättfixtur. 
Dagen efter kittning hämtar operatören för tvätten tvättfixturen.  

6.2 Kamringsflödet 
Kamringsflödet är likt cylinderblocksflödet bestående av två underflöden på grund av 
variation i tillverkningsprocessen. Dessa underflöden analyseras närmare under benämningen 
CA 3 och CA 4. Vilka artiklar som produceras i vilket flöde framgår av tabell 6.2. Placering 
av maskiner, buffertar och kittplatsens visas i bild 6.3. Antalet artiklar i säkerhetslager i 
råämnesbufferten och färdigdetaljbuffert visas i tabell 6.2. Detaljerad information om 
maskinerna i kamringsflödena presenteras i tabell 6.14. Det finns ingen kapacitetaberäkning 
för Hauser. Data för Hauser har istället hämtats från kapacitetsberäkningen för föregångaren 
HTT.  
 
I de olika flödena produceras flera artiklar och ett urval av vilka artiklar som analyserats har 
skett genom volymvärdesanalys på samma sätt som för cylinderblock. Resultatet av 
volymvärdes analysen visas i bild 6.10 för CA 3 och bild 6.11 för CA4. Volymvärdet är 
beräknat med hjälp av tillverkningslistor för Hauser och Kehren 2 under perioden 1:a 
september till 2:a Mars.  
 
Hägglunds använder idag inte termen supermarket på sina mellanlager i flödena CA3 och 
CA4. Då dessa mellanlager fungerar som supermarkets används benämningen i denna rapport.  
 
Tabell 6.14 Markininformation Kamringar 
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Bild 6.10 Volymvärdesanalys CA3 

 

 
Bild 6.11 Volymvärdesanalys CA4 

6.2.1 CA 3 
CA 3 flödet (bild 6.12) består utöver det gemensamma för alla flöden av maskinerna APC, 
EFD, Hauser och ett mätrum för kontroll. Mellan dessa finns lager i form av tre stycken 
supermarkets och fyra buffertar. Flödet är ett dragande flöde vilket beordras från tvätt, 
montering och kittning.  
 

 
Bild 6.12 Nuvarande CA 3-flödet 
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Maskintena i CA3 flödet har operationseffektiviteter enligt tabellerna 6.15 – 6.17. 
Beräkningen av operationseffektiviteten har sket med hjälp av teorierna vilka persenteras i 
kapitel 3.3.1.  De beräknade operationseffektiviteterna gäller ändast för detta flöde, CA3.  
 
Tabell 6.15 Operationseffektivitet APC CA3 
 

 
 
Tabell 6.16 Operationseffektivitet EFD CA3 
 

 
 
Tabell 6.17 Operationseffektivitet Hauser CA3 
 

 
 
Ankomsten 
Beställda råämnen anländer från leverantören Bahntechnik och läser in i affärssystemet 
Axapta. Ämnena placeras i en stor råämnesbuffert i anslutning till ankomsten.  
 
Råämnesbuffert 
Materialet från den stora råvarubufferten vid ankomsten flyttas för påfyllnad i en mindre 
råvarubuffert i anslutning till Maskinen APC.  
 
APC 
Då signal kommer från Supermarketen APC hämtar operatören råämne i den mindre bufferten 
och betjänar fräsen APC. Efter bearbetning placerar han detaljen i Supermarket APC. 
Cykelttiden för de analyserade artiklarna är 23 minuter.  
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Supermarket APC 
Supermarket APC står mellan maskinerna APC och EFD. Den försörjer EFD-maskinen med 
material. Då en förutbestämd miniminivå av detaljer nås skickas signal till APC att tillverka 
fler för påfyllnad.  
 
EFD 
Operatören för EFD maskinen hämtar detaljer från Supermarket APC då Supermarket EFD 
skickar signal. Detaljerna härdas i EFD och placeras efter detta i Supermarket EFD. 
Härdningen tar sex minuter. 
 
Supermarket EFD 
Supermarket EFD-betjänar maskinen Hauser med material. Då nivån av detaljer sjunkit till 
minimum skickas en signal till härdningsmaskinen EFD att denna ska härda fler detaljer och 
fylla upp Supermarket EFD.  
 
Hauser 
Då en signal skickas från Supermarket Mätrum hämtar operatören material från 
Supermarketen EFD. Materialet bearbetas i maskinen Hauser och placeras i ett mellanlager. 
Bearbetningen tar 46 minuter. Efter bearbetning placeras detaljerna i ett mellanlager i väntan 
på kontroll i mätrummet.  
 
Mätrum 
För att kontrollera att detaljerna inte är defekta så utförs en rad mätningar. Mätningarna utförs 
på den sista biten i varje tillverknings batch från Hauser. De övriga detaljerna väntar i ett 
mellanlager under tiden. Mätningarna tar maximalt 24 timmar. Då mätningarna är klara flyttas 
hela batchen till Supermarket Mätrum.  
 
Supermarket Mätrum 
Från Supermarket Mätrum tas detaljer för att vid kittplatsen packa tvättfixturer. Då inehållet i 
supermarketen når en miniminivå av detaljer skickas en signal till maskinen Hauser att 
tillverka fler detaljer.  

6.2.2 CA 4 
Flödet CA 4 är mycket likt CA 3 flödet. Skillnaden är att i CA 4 flödet används en annan 
maskin för slipning. Istället för Hauser vilken ingår i CA 3 flödet används Kehren 2 i CA 4 
flödet. I bild 6.13 visas en bild över CA 4 flödet denna kan jämföras med bild 6.10 vilken 
visar CA 3 flödet.  Ett medelvärde för den värdehöjande tiden i flödet är 1531 minuter vilket 
är drygt 25,5 timmar.  
 

 42



  

 
Bild 6.13 Nuvarande CA 4-flödet 

 
Beräkning av operationseffektiviteten av maskinerna i CA4 flödet är likvärdiga med dem 
utförda för CA3 flödet. Resultatet av beräkningarna för CA4 visas i tabell 6.18 – 6.20.  
 
Tabell 6.18 Operationseffektivitet APC CA4 
 

 
 
Tabell 6.19 Operationseffektivitet EFD CA4 
 

 
 
Tabell 6.20 Opetrationseffektivitet Keheren 2 CA4 
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Ankomsten 
Det beställda råämnen anländer till ankomsten och läser in i affärssystemet Axapta. Ämnena 
placeras i ett anslutande råämneslager. 
 
Råämnesbuffert 
Materialet från råämneslagret vid ankomsten flyttas för påfyllnad i en mindre råvarubuffert i 
anslutning till Maskinen APC.  
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7. Framtida tillstånd 
 I detta kapitel presenteras resultatet av värdeflödesanalysen, de framarbetade framtida 

llstånden.  

Framtagningen av de framtida flödena har baserats på att skapa dragande flöden och undvika 
att produktionsplaneringen hanterar beordring av tillverkning. Flödet före ankomsten och efter 
kittningen har inte förändrats. Maskinernas cykeltider, tid för kassation och ställtider är 
oförändrade. De olika artiklarnas medelvärde för tillverkade detaljer per dag presenteras i 
tabell 7.1. Tiderna för kassationer och ställtider för varje maskin och artikel för 
kamringsflödena presenteras i tabell 7.2.   
 
Tabell 7.1 Antalet tillverkade detaljer per dag i dagslänget 

ti
 

 
 
Tabell 7.2 Nuvarande kassationer och ställtider för Kamringar 
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7.1 Framtida CA 1 
Det framtida CA 1 (bild 7.1) är konstruerat att vara ett dragande flöde. Vid en order skickar 
produktionsplaneringen order att plocka samman en tvättfixtur till kittplatsen. Operatören 

ämtar då detaljer från en supermarket med färdiga detaljer. Denna buffert innehåller en detalj h
av varje artikel. Då supermarketen är tom skickas en signal till Okuma FMS att tillverka en ny 
detalj.  
 

 
Bild 7.1 Framtida CA 1 

 
Då signalen kommer till Okuma FMS hämtar operatören detaljer från supermarket FMS 

ilken innehåller en detalj per artikel. Detaljen bearbetas i Okuma FMS och placeras sedan i 

Då Supermarket FMS är tom skickas en signal till Howa att tillverka en ny detalj. Operatören 
för Howa hämtar då råämnen från en råvarubuffert vid Raven och bearbetar detta i Howa. 
Efter bearbetning placeras detaljen i Supermarket FMS.  
 
Råvarubufferten vid Raven är kopplad med råvarulagret vid ankomsten. I dessa lager finns en 
nivå på 13 ämnen för artikel 178 1916-002, 16 stycken för 178 1931-002 och 28 ämnen för 
178 2352-002. Denna nivå är beräknad att med medeltillverkning räcka under hela 
leverantörens ledtid.  

v
F
 

ärdigsupermarketen.  
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7.2 Framtida CA 2 
Det framtida CA 2 (bild 7.2) är likt CA 1 ett dragande flöde. Då en order kommer till 
företaget får produktionsplaneringen den genom affärssystemet Axapta. Ett medelvärde för 
hur många artiklar som tillverkas per dag finns i tabell 7.1. Produktionsplaneringen beordrar 
operatören vid kittplatsen att packa en tvättfixtur. Detaljerna plockar han ur en supermarket 
med färdiga detaljer. Då supermarketen med färdiga är tom skickas en signal till Okuma FMS 
att tillverka nya detaljer.  
 

 
Bild 7.2 Framtida CA 2 

 
Operatören för Okuma FMS hämtar detaljer från Supermarket FMS. Dessa bearbetas i Okuma 
FMS och placeras sedan i Färdigsupermarketen. Då Supermarket FMS understiger antalet 
angivna detaljer i lager skickas signal till Howa att tillverka nya detaljer.  
 
Då signalen kommer till Howa hämtar operatören råämnen från råvarubufferten och därefter 
bearbetas de i Howa. Efter bearbetningen placeras de i FIFO-lagret mellan Howa och Raven. 
Operatören för Raven plockar detaljer från FIFO-lagret och efter bearbetning i Raven placeras 
dessa i Supermarket FMS.  
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7.3 Framtida CBP 
Det framtida CBP flödet (bild 7.3) är likt CA 2 flödet med en extra bearbetning i maskinen 
Raven. Ledtiden och den värdehöjande tiden är 3490 respektive 705 minuter. Dagen före 
motorn ska tvättas och monteras skickar produktionsplaneringen en tillverkningslista till 
operatören vid kittplatsen. Denna plockar detaljer från en färdigsupermarket och packar 
tvättfixturen. Då supermarketen är tom skickas en signal till Okuma FMS att tillverka nya 
detaljer.  
 

 
 

Bild 7.3 Framtida CBP 
 
Operatören för Okuma FMS hämtar detaljer ur Supermarket FMS och efter bearbetning i 
Okuma FMS placeras de i ett FIFO-flöde till Raven. Operatören för Raven plockar detaljer ur 
FIFO-lagret och efter bearbetning i Raven placerar operatören dem i färdigsupermarketen.  
 
Då Supermarket FMS är tom skickas en signal till Howa att tillverka fler detaljer. Operatör
för Howa hämtar råämnen från råvarubufferten. Efter bearbetning i Howa placeras dem i ett 
FIFO-lager till Raven. Operatören plockar detaljerna ur lagret och efter bearbetning lägger 
han dem i Supermarket FMS. 

en 
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7.4 Framtida CA 3 
Det framtida CA 3 flödet (bild 7.4) är mycket likt det ursprungliga CA 3 flödet (bild 6.12). 
Flödet är utökat med nivåer för antalet detaljer i de olika supermarkets och lagren. Då en 
order kommer till produktionsplaneringen skickar de en tillverkningslista till tvätt, montering 
och kittplatsen. Operatören vid kittplatsen packar en tvättfixtur dagen före motorn ska tvättas 
och monteras. Detaljerna hämtas från en supermarket med färdiga detaljer placerad i 
anslutning till kittplatsen. Då supermarketen är tom skickas en signal till maskinen Hauser att 
tillverka nya detaljer. 
 

 
Bild 7.4 Framtida CA 3 

å signalen kommer hämtar operatören detaljer från supermarket EFD. Efter bearbetning i 
auser skickas den sista detaljen i batchen till mätrummet där provning sker i upp till 24 
mmar. De övriga detaljerna väntar i ett m dan provning pågår. Efter utförd och 
odkänd provning förenas hela batche digsupermarketen vid kittplatsen. 

ill 

 
D
H
ti ellanlager me

n och flyttas till färg
 
Då Supermarket EFD är tom skickas signal till maskinen APC att tillverka nya detaljer. 
Operatören hämtar råämnen från råvarubufferten och efter bearbetning i APC placeras 

etaljerna i ett FIFO-flöde till maskinen EFD. Efter härdning i EFD flyttas detaljerna td
Supermarket EFD. Den genomsnittliga tillverkningen per dag och artikel finns listad i tabell 
7.1. Tider för kassationer och ställtider för flödet återfinns i tabell 7.2.  
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7.5 Framtida CA 4 
Det framtida CA 4 flödet (bild 7.5) är mycket likt det ursprungliga CA 4 flödet (bild 6.13). Då 
produktionsplaneringen får en order skickar de en tillverkningslista till tvätt, montering och 
kittplatsen. Operatören packar en tvättfixtur dagen före motorn ska tvättas och monteras. 
Detaljerna hämtas från en supermarket med färdiga detaljer placerad i anslutning till 
kittplatsen. Då nivån i supermarketen sjunkit under säkerhetsnivån skickas en signal till 
maskinen Kheren 2 att tillverka nya detaljer. I tabell 7.1 finns en lista över hur många detaljer 
som genomsnittligen tillverkas per dag av varje artikel. Tiderna för kassationer och ställtider 
om används för beräkning av ledtiden finns i tabell 7.2.  

 
s

 
Bild 7.5 Framtida CA 4 

 
Då signalen kommer hämtar operatören detaljer från supermarket EFD. Efter att detaljerna 

Då Supermarket EFD är tom skickas signal till maskinen APC att tillverka nya detaljer. 
Operatören hämtar råämne från råvarubufferten och efter bearbetning i APC placeras 
detaljerna i ett first in first out flöde till maskinen EFD. Efter härdning i EFD flyttas detaljerna 
till Supermarket EFD.  

bearbetats i Kheren 2 skickas den sista detaljen i batchen till mätrummet där provning sker i 
upp till 24 timmar. De övriga detaljerna väntar i ett mellanlager medan provning pågår. Efter 
utförd och godkänd provning förenas hela batchen och flyttas till färdigsupermarketen vid 
kittplatsen. 
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7.6 Jämförelse 
Vid en jämförelse (tabell 7.3) mellan de nuvarande och framtida flödena framgår att åtta av 
tio cylinderblocksartiklar höjer sin procentuella värdehöjande tid. Detta med en 
säkerhetsparameter på 0,3. Utan säkerhetsparameter förbättras den procentuella värdehöjande 
tiden för alla artiklar. En jämförelse för förbättringen av ledtid för kamringar är inte möjlig att 
genomföra. Detta på grund av att värden för antalet artiklar i mellanlagren i flödena CA 3 och 
CA 4 saknas. Ledtiden går där med inte att beräkna. Tabell 7.3 visar även skillnaden i 
lagernivåer för nuvarande flöden och framtida flöden. Mängden råämnen i lager sänks för 
majoriteten av artiklarna. Antalet artiklar i färdigvarulager kvarstår eller sänks för samtliga 
nalyserade artiklar.  

 
Tabell 7.3 Jämförelsetabell 
 

a
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag hur väl resultatet uppfyller de mål som ställdes för arbetet och 
hur trovärdigt resultatet egentligen är samt hur arbetet har gått.   
 
Målet med arbetet var att finna ekonomiska, tidsmässiga och arbetsmiljömässiga förbättringar 
inom: 
 

• Flödet 
• Kapitalbindning 
• Förenklad planering  

ri 

Detta har uppfyllts genom att sänka lagernivåerna och skapa dragande flöden. De minskade 
lagernivåerna bidrar till minskad kapitalbindning, kortare ledtider och därmed minskat 
tidsmässigt slöseri. De dragande flödena bidrar till förbättrat flöde och att personalen på 
produktionsplaneringen får en minskad arbetsbelastning genom att behovet av 
tillverkningslistor minskar. 

8.1 Trovärdighet 
I ledtiderna för kamringsflödena ingår ingen tid för oplanerade stopp. De beräknade ledtiderna 
för cylinderblock tar inte hänsyn till maskinernas tid för kassationer, ställtider eller oplanerade 
stopp. Det är för att maskinerna används till fler artiklar än de analyserade och tiderna måste 
ställas i proportion till antalet tillverkade detaljer för varje artikel i respektive maskin. Om 

derna för kassationer, ställtider och oplanerade stopp skulle användas som de är i 
eräkningarna blir resultaten av ledtidsberäkningarna mycket missvisande. Eftersom 

ledtiderna inte har hänsyn till kassationer, ställtider eller oplanerade stopp är de lite 
optimistiska. Hur optimistiska de egentligen är, är svårt att avgöra.  
  
Det är ledningen eller ansvarig för värdeflödet som ska utföra en värdeflödesanalys, inte en 
utomstående person då denna inte har kunskap om organisationen. I detta projekt har jag som 
utomstående utfört allt arbete och företaget har inte varit fullt delaktig i analyser och 
utveckling. Detta kan ses som bra då jag har haft en mer objektiv bild av processerna och inte 
faller för ”så som vi brukar göra”. Däremot finns det möjlighet att all information som krävs 
för att utföra en givande analys inte har inkluderats då jag saknat full insyn i processen från 
början av arbetet. 

8.2 Användandet av teorier 
I teoriavsnittet, kapitel 3, redovisar jag fler teorier än för Leanproduktion, TPM och 
värdeflödesanalys. Dessa beskriver jag för att visa på andra sätt att arbeta med 
produktionsförbättringar.  
 
Då det fanns en förväntan att den värdeflödesanalysen jag utförde skulle följa Rother och 
Shooks modell anser jag att användandet av dessa teorier är helt rätt. Att använda metoderna 
för värdeflödes analys enligt McManus och Millard skulle givit ett liknande resultat men 
troligen inte möjligt att presentera på ett lika enkelt sätt.  
 
 

• Minskat slöse
 

ti
b
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8.3 Val och åtgärder
Under arbetats gång

 
 är personalens vetskap om antalet detaljer i mellanlager något som fått 

ras tillverkas detaljerna klart 
ll närmaste mellanlager. Detta gör att produktionsplaneraren behöver ha uppdaterade siffror 

erna utan att för många detaljer tillverkas, något som inte funderar i dagsläget. Detta är 
ågot som jag arbetat mycket med att undvika.  

 
Något som jag inte arbetat med är utjämning av produktionsmixen. Det är något som jag tror 
är a rtiklar med olika nivåer av efterfrågan tillverkas i flödena. Även 
om t produktionen ska beordras med kanban kan utjämning av 

rodukt

mig att fundera. Det finns i dagsläget ingen kontroll över antalet detaljer i lager. 
Lagernivåerna har relativt stora variationer och då ordrar annulle
ti
på vad som finns i de olika lagren för att kunna skicka tillverkningsorder till de olika 
maskin
n

v intresse då flera olika a
 min tanke är at

ionsmixen genomföras.  p
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9. Rekommendation 
Detta kapitel innehåller den rekommendation jag som författare och utförare av arbetet ger till 
Hägglunds Drives AB.  
  
I jämförelsen av nuvarande och framtida flöden uppvisas en förbättring av ledtiderna. De 
beräknade ledtiderna för cylinderblock tar inte hänsyn till maskinernas tid för kassationer, 
ställtider eller oplanerade stopp. Ledtiderna för kamringar tar inte hänsyn till oplanerade 
topp. På grund av detta rekommenderar jag att beräkna nya ledtider som innefattar tid för 

enderar jag att, ändra lagren till supermarkets och skapa 
ragande flöden genom kanbansignaler. De enklaste kanbansignalenrna fungerar med hjälp av 
anbankort. Det kommer att göra att personalen inte behöver konstruera tillverkningslistor till 

alla maskiner i flödet.  
 
En viktig grundprincip för Lean Production är kunnande och medvetenhet. Min starkaste 
rekommendation är därför att all berörd personal ska ha en klar gemensam bild över hur flödet 
fungerar. Denna rekommendation ger jag då jag under arbetets gång märkt att personalen inte 
alltid varit på det klara med hur tillverknings flödet fungerar idag.  
 
De beräknade lagernivåerna är för flera artiklar höga jämfört med medelvärdet av tillverkade 
detaljer. Dessa kan sänkas och därmed sänks kapitalbindningen.  Då ett dragande flöde med 
supermarket införs kommer lagernivåerna ligga på en mer jämn nivå än de gör i dagsläget.  
 
Med de värden som presenteras i rapporten för nuvarande och framtida cylinderblocks flöden 
kommer tiden som artiklar ligger i lager sänkas med genomsnittligen 36%. Ledtiderna 
kommer att sänkas med genomsnittligen 34% och den procentuella värdehöjande tiden 
kommer att genomsnittligt öka med 44%.   
 
 
 
 

s
kassationer, ställtider och oplanerade stopp för alla flöden.  
 
För att förbättra flödena och minska arbetsbelastningen för personal vid 
produktionsplaneringen rekomm
d
k
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lastbilen. 
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