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FÖRORD 
Detta examensarbete avslutar min utbildning på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik med 

inriktning mot produktionsteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet är genomfört 

på BÅEM Nordic Flanges AB under perioden september 2009 till och med januari 2010 och har 

omfattat en värdeflödesanalys samt förbättringsförslag för hela företaget. Uppdraget vad intressant 

och väldigt lärorikt och jag hoppas att företaget kommer att ha stor nytta av arbetet. 

Ett stort tack till min syster Jennie som fungerat som ett stöd och bollplank då jag stött på svårigheter 

i arbetet.  

Ett speciellt stort tack riktas också till Jan-Erik Johansson Vik, Lean-konsult OptiLean, som varit en 

utmärkt handledare och visat mig hur blicken ska lyftas för att kunna se förbättringspotentialen. 

Slutligen ett stort tack till all personal på BÅEM Nordic Flanges AB som bidragit med sitt stora 

engagemang, sin kunskap och sina åsikter vilket har hjälpt mig till stor förståelse för hela företaget. 

Detta har underlättat mycket under arbetets gång! 

 

Björna, januari 2010 

                                                    

Anna Söderlind 
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SAMMANFATTNING 
BÅEM Nordic Flanges AB är Nordens största producent och leverantör av flänsar. Flänsarna tillverkas 

av olika rostfria stål och företaget är specialiserade på att tillverka utifrån specifika kundkrav, men 

har även ett standardsortiment.  

På senare tid har den globala konkurrensen pressat företag att bli alltmer flexibla och ha kortare 

leveranstider, detta gäller nu också BÅEM Nordic Flanges AB. Förändringen för att åstadkomma detta 

kallas för Lean produktion vilket är en filosofi som slutligen ska ge ett smidigare och resurssnålare 

arbetssätt. Filosofin måste genomsyra hela företaget.  

Examensarbetaren har fått till uppgift att göra en värdeflödesanalys för att åskådliggöra de slöserier 

och förbättringsverktyg som finns för att få ett resurssnålare arbetssätt i dagens produktion. Därefter 

ska förbättringsförslag arbetas fram och implementeras i samarbete med företagets personal för att 

uppnå en mer optimal produktion. 

Men hjälp av värdeflödesanalysen lyftes flera problem upp, bland annat lagernivåerna mellan varje 

processteg. Ett av de största problemen visade sig vara material från kapningen som saknar 

tillverkningsorder. Det överflödiga materialet skapar ett slöseri i form av onödigt stort mellanlager. 

Vid en djupare utredning kom det fram att kapning och processen efter, smidet, inte får samma 

prioriteringslista på ordrar som ska bearbetas.  

Ett nytt framtida värdeflöde diskuterades fram, där ledtiden sjönk från 65,5 dagar till 6,5 dagar. FIFU-

principen ska bland annat användas i de flesta mellanlager som finns idag för att få ett mer 

kontinuerligt flöde genom hela fabriken. En handlingsplan har också arbetats fram för att kunna 

uppnå detta framtida flöde. 

Företaget har anlitat en konsult som ska hjälpa dem att implementera Lean, därför har ett visst 

förbättringsarbete redan påbörjats. Bland annat har företaget hunnit med tre av fem steg av 5S hos 

två pilotgrupper som har uppstartats. 
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ABSTRACT 
BÅEM Nordic Flanges AB is the largest producer and supplier of flanges in the Nordic countries. The 

flanges are made from various sorts of stainless steel. The company is specialized in customized 

products for customers with specific requirements; they also have a standardized range of products. 

The global competition is pushing companies to become more flexible and shortening their delivery 

times; this is also a concern of BÅEM Nordic Flanges AB. One way to accomplish this is using the 

philosophy called Lean production, which ultimately will provide a smoother and a more efficient 

way to work. The philosophy must pervade the entire company in order to achieve a successful 

implementation. 

In this Master’s thesis, a value flow analysis is made to illustrate the waste and tools of improvement 

available to get a leaner approach in the production plant today. The improvement proposal is then 

drafted and implemented in collaboration with company personnel in order to optimize production. 

When analyzing the value stream mapping, several issues were highlighted, including inventory levels 

between each process step. One of the biggest concerns turned out to be the extra materials from 

the hijacking operation that were lacking production orders. The excessive material created an 

unnecessary large inventory-level leading to a source of waste. When a deeper investigation was 

made it was noted that the cutting process and the subsequent process did not receive the same 

priority list of orders to be processed. 

A new future value stream map was developed were the lead time dropped from 65.5 days to 6.5 

days. The FIFO principle is going to be used, majority of inventories that exist today in order to obtain 

a more continuous flow throughout the factory. A plan of action has also been developed to achieve 

the future value stream map.  

The company has hired a Lean consultant to help them implement the Lean philosophy. Therefore, 

some improvements are already in progress. Among other things, the company has reached three of 

five steps of the 5S tool in two newly established pilot groups. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet och vad det finns för syfte och mål 

med arbetet. I slutet förklaras de avgränsningar som gjorts. 

Bo & Åke Ekbergs Mekaniska AB (BÅEM) grundades 1975 och är ett av två varumärken som ingår i 

företaget Nordic Flanges AB. Huvudkontoret samt all tillverkning sker i Örnsköldsvik där det för 

närvarande finns 46 anställda varav ca 10 är tjänstemän. BÅEM Nordic Flanges AB är Nordens största 

producent och leverantör av rörkopplingar (flänsar). Dessa tillverkas av rostfritt stål och de kan även 

tillverkas utifrån specifika kundkrav.  

På senare tid har den globala konkurrensen pressat företag att bli alltmer flexibla och effektiva, detta 

gäller nu också BÅEM Nordic Flanges AB. Det är framförallt konkurrensen från utvecklingsländerna 

som blivit hårdare vilket pressar priserna. För att mäta sig med den konkurrensen måste nu BÅEM 

Nordic Flanges AB förändras och bli mer effektiva. Förändringen kallas Lean produktion vilket 

innefattar ett brett spektrum vilket slutligen ska ge ett smidigare och resurssnålare arbetssätt. 

Företaget är just i startfasen till implementeringen av detta synsätt och de får hjälp med detta av en 

extern konsult. De håller även på att sätta in ett nytt produktionsplaneringssystem. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

För närvarande tillverkas produkterna efter ett traditionellt synsätt: utnyttja all kapacitet hos 

maskinerna utan att tänka på lagernivåerna. De olika operationerna ger ingen egentlig 

återrapportering och det finns ingen riktig produktionsplanering vilket bidrar till den överproduktion 

som finns i dagens läge, överproduktionen bidrar sedan till att den totala genomloppstiden är så hög. 

1.2 SYFTE  

Syftet med projektet är att utreda hur det kan åstadkommas en smidigare tillverkning och en mer 

strukturerad arbetsplats för att minska den totala genomloppstiden. 

1.3 MÅLSÄTTNING 

 För att komplettera implementeringen av Lean produktion ska en grundlig analys av 

produktionsflödet för en A-artikel genomföras med hjälp av en värdeflödesanalys och därmed ta 

fram och separera värdeskapande aktiviteter från icke värdeskapande aktiviteter. Konkreta 

förbättringsförslag ska sedan arbetas fram där målsättningen är att minimera de aktiviteter som inte 

tillför något värde för kund och upprätta stabila processer med hög flexibilitet vilket i slutändan 

kommer att reducera den totala ledtiden. Arbetet kommer att följa en uppskattad tidsplan som ska 

fungera som en riktlinje för hela projektet, se Bilaga 1. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att begränsa examensarbetet kommer endast produktionsenheten i Själevad utanför 

Örnsköldsvik att granskas, vidare gäller följande avgränsningar: 
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 Analysen är begränsad till det aktuella flödet för den standardiserade högvolymartikeln 

SVFKR 1.4404 50/60.3, vilken är en svetsfläns med krage som består av det rostfria 

stålet 1.4404. 

 Kartläggningen sker bara i produktionen, de administrativa tiderna kommer ej att 

behandlas. 

 Vid kartläggning av ledtider kommer inte maskinhaverier att tas med i beräkningarna.  

 Inga ekonomiska beräkningar kommer att utföras. 

 Det kommer inte att ske någon djupare undersökning i hur säkerheten är vid de olika 

maskinerna.  

 De ergonomiska ställningarna vid olika arbetsplatser kommer inte att behandlas.  

 Projektets längd är begränsad till 20 veckor. 
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Företagsbeskrivningen ger en kort förklaring till företagets historia och övergår därefter till 

dagsläget.  

Nordic Flanges är en av Nordens största tillverkare och lagerhållare av rörförband i rostfritt stål, 

kolstål och speciallegeringar. Under slutet av 2003 gick BÅEM (Bo & Åke Ekbergs Mekaniska AB) och 

handelsfirman Rupes Verkmetall AB samman under det nya namnet Nordic Flanges AB och ägs nu till 

100 % av ett investeringsföretag vid namn Vinovo. Företaget har verksamhet under sina respektive 

varumärken BÅEM och Rupes Verkmetall (Vinovo 2009).  

2.1 PRODUKTER OCH MARKNAD 

I Nordic Flanges produktsortiment finns rostfria och speciallegerande flänsar (Figur 1) som tillverkas i 

produktionsanläggningen utanför Örnsköldsvik. En fläns används bland annat till att sammankoppla 

två rör, detta kan ske på många olika sätt t.ex. med hjälp av gängning eller svetsning. Det bedrivs 

dessutom handel med kolståls-, rostfria samt speciallegerade flänsar och andra rörprodukter från 

Sverige, Europa, Indien samt Kina. Slutkunden för Nordic Flanges finns framförallt hos nordiska och 

europeiska rör-, stål- och VVS-grossister. En av Nordic Flanges största konkurrensfördelar är just 

närheten till kund och hög servicegrad (Ibid).  

 
 

 

 

FIGUR 1. EN DEL AV PRODUKTSORTIMENTET. KÄLLA: HTTP://WWW.NORDICFLANGES.SE 

2.2 PRODUKTIONSVERKSAMHETEN  

Produktionsverksamheten ligger i Själevad utanför Örnsköldsvik, Figur 2, och produkterna 

marknadsförs under varumärket BÅEM. Företaget tillverkar flänsar i rostfritt stål och 

speciallegeringar till kunder som ställer höga krav på produktens egenskaper och kvalitet. 

Produktsortimentet består idag av cirka 5 000 artiklar och innehåller både specialtillverkade och 

standardflänsar i flera standarder och material. Dessa levereras till slutkunder via grossister i Norden 

och Europa. BÅEM är väldigt skickliga på att producera efter specifika kundkrav och har dessutom en 

fördelaktig närhet till marknaden (Ibid). Henrik Johansson, försäljningschef på BÅEM Nordic Flanges 

hävdar att ca 80 % av tillverkningen består av standardiserade artiklar och 20 % är specialartiklar.   

           

FIGUR 2. BÅEM NORDIC FLANGES AB’S ANLÄGGNING I ÖRNSKÖLDSVIK. KÄLLA: HTTP://WWW.BAEM.SE. 

http://www.nordicflanges.se/
http://www.baem.se/
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3 TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel redovisas den teori som examensarbetet är baserat på och som används för att 

behandla problembakgrunden. En stor del av avsnittet är dedikerat till olika verktyg inom Lean 

produktion, i slutet av avsnittet finns även delar som handlar om bland annat kommunikation och 

engagemang. 

3.1 ABC-ANALYS 

Genom att dela upp företagets produkter i olika grupper eller klasser fås en enklare uppdelad 

styrning av produkterna. Analysen sker genom att ta reda på volymvärdet för alla artiklar vid 

företaget, det vill säga artiklarnas volym över en period multiplicerat med dess värde. Det visar sig 

ofta att bara en bråkdel av artiklarna står för en stor andel av omsättningen. Samtidigt kommer då en 

stor del av artiklarna stå för en liten del av omsättningen. Detta förhållande kallas för 80-20 regeln 

vilket innebär att 20 % av artiklarna står för 80 % av omsättningen. Det innebär också att 80 % av 

artiklarna står för 20 % av omsättningen. Artiklarna delas sedan in i tre klasser, där A-artiklarna står 

för de artiklarna med högt volymvärde, B-artiklarna är en mellangrupp och C-artiklar är de artiklar 

som har lägst volymvärde. ABC-analysen kan exempelvis användas som grund till hur parametrar ska 

ställas in som till exempel servicegrader, säkerhetslager och beställningspunktssystem. Analysen kan 

även baseras på annat än volymvärdet, till exempel för att utforma en lagerlayout, ge kundrabatter 

eller klassificera kunder. (Rudberg 2009) 

3.2 LEAN PRODUKTION 

 Uttrycket ”Lean” myntades internationellt för första gången 1988. Detta begrepp ”Lean produktion” 

anses i många företag som en ständig förbättringsprocess för att kunna nå resurssnål och tidseffektiv 

produktion. 

Syftet med Lean produktion definieras genom följande fem principer:  

I. Definiera kundnyttan med produkten  

II. Identifiera värdeflödet för produkten  

III. Få till ett kontinuerligt flöde utan avbrott  

IV. Kunden bestämmer takten, dragande system  

V. Ständiga förbättringar för att uppnå perfektion  

Alla dessa steg är enormt viktiga för att få ett lyckat införande av det nya arbetssättet. Något som 

också måste tänkas på är det visuella och att alla i företaget har insyn i arbetet överallt för att visa att 

förtroende finns för dem och det arbete de utför. För att få en bra start till det nya processtänket är 

nästan det viktigaste att hitta en person med det rätta kunskaperna och tankesättet som kan leda 

arbetet. (Lean Enterprise Institute 2009) 

I. Definiera kundnyttan med produkten 

Till en början bör kunskap finnas för vad som definierar värdet i de produkter företaget tillverkar. 

Kunderna är dem som definierar värdet, företaget skapar det.  
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II. Identifiera värdeflödet för produkten  

Värdeflödet för en produkt består av alla de operationer som krävs för att tillverka produkten. När 

flödet gås igenom kommer det att upptäckas att vissa operationer skapar värde medan andra inte 

skapar något värde alls. Några av de icke-värdeskapande operationerna är värdefulla dem med, utan 

dem skulle inte tillverkningen kunna ske på nuvarande arbetssätt. Dessa operationer är de som 

personalen bör inrikta sig på och därmed också försöka minska tiden för dem aktiviteterna. Sen finns 

det också icke-värdeskapande operationer som inte tillför någonting alls, slöserier, dessa går direkt 

att plocka bort (Ibid).  

III. Få till ett kontinuerligt flöde utan avbrott 

Henry Ford var en av de första att upptäcka effektiviteten av att ha ett kontinuerligt flöde. Men 

metoden de arbetade efter passade bara till massproduktion (Ibid). Taiichi Ohno och hans 

medarbetare (Toyota Production Systems (TPS) grundare) kom fram till att med ett kontinuerligt 

flöde vid små produktvolymer skulle ökad produktivitet kunna uppnås (Ohno 1988). Det finns vissa 

metoder som underlättar att hålla ett kontinuerligt flöde, 5S är ett sådant. De fem S:en står för 

sortera, strukturera, städa, se till och standardisera. För att dessa fem steg ska fungera krävs 

ytterligare en punkt, självdisciplin. Metoden går i korthet ut på att få bättre struktur och ordning på 

arbetsplatsen genom att följa dessa fem steg och därmed åstadkoms också en bättre arbetsmiljö och 

bättre produktivitet (MYSIGMA 2009).  

IV. Kunden bestämmer takten, dragande system 

Ett resultat från de första tre principerna är att det nu går att ta ett revolutionerande steg. Från att 

ha en schemalagd produktionsplanering som bestäms av prognoser, ändras hela linan till att vara 

kundorderstyrt. Kunderna drar alltså igenom sina produkter genom linan. I denna nya 

produktionsstyrning kan så kallade kanbankort användas. (Lean Enterprise Institute 2009) 

Med hjälp av kanbankort synliggörs materialbehovet i en fabrik. Då en process fått slut produkter, 

skickas ett kanbankort till den föregående operationen som då börjar producera det som fattas. På 

det sättet tillverkas bara de produkter som det verkligen finns en efterfrågan på och det slipper vara 

stora lager mellan varje operation. (Bicheno 2006) 

V. Ständiga förbättringar för att uppnå perfektion 

De fyra första principerna skapar en effektiv cirkel av förbättringar. Dessa kommer att leda till 

upptäckten av mer dolt slöseri och därför kan aldrig perfektion uppnås. Lean-filosofin menar att det 

aldrig går att vara nöjd som företag utan att det alltid finns förbättringspotential (Lean Enterprise 

Institute 2009). Kaizen, som betyder förbättring på japanska, är en filosofi för ständiga förbättringar 

(Alukal G et al 2006). Denna filosofi var först använd som en nyckelterm till Toyotas 

produktionssystem, men nu används den världen över som en stor del av Lean-6 processen (Vorne 

Industries, Inc 2009). Med hjälp av Kaizen går det att vänta sig förbättring av produktionen (öka 

produktiviteten, reducera antalet fel), minskning av slöserier och en ökning av kundbelåtenheten 

(leveranssäkerhet) (Ibid).  
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3.2.1 JUST IN TIME (JIT) 

Ett annat viktigt koncept att tänka på vid implementering av Lean produktion i ett företag är Just in 

time. Just in time betyder att rätt mängd och rätt typ av produkt med rätt kvalitet ska komma till rätt 

plats i rätt tid. Allting ska vara rätt, inte mer eller mindre, inte tidigare eller senare. Om JIT kan 

realiseras i hela företaget finns det inget slöseri i onödigt lager eller någon överproduktion, dessutom 

kan kapitalomsättningen öka i samma takt (Monden 1997). I Toyotas produktionssystem sätts 

kunderna i fokus och materialflödet styrs efter efterfrågan bakifrån i flödeskedjan, vilket kan kallas 

ett dragande system. Detta system kan användas för att förverkliga JIT: kunderna får produkterna när 

de vill; arbetaren i den sista processen i produktionen kan gå till den föregående process och få det 

material som han eller hon behöver för att tillverka eller montera de produkter med samma mängd 

som kunderna har beställt. Den föregående processen i sin tur producerar bara den mängd som blir 

bortplockad. Kort sagt, i ett dragsystem fokuserar produktionsstyrning på att inte producera mer än 

det behövs.  

3.2.2 SLÖSERI (MUDA) 

Slöserier är något som är starkt förknippat med Lean, eliminering av slöseri är ett verktyg till att 

uppnå Lean-idealen. Eliminering av slöserier uppnås med hjälp av till exempel 5S, kartläggning och 

utjämning av efterfrågan och med ständigt förbättringsarbete. (Bicheno 2006)  

Det finns två sorters slöseri, Typ 1 och Typ 2 Muda. (Ibid) 

 Typ 1 Muda är aktiviteter som inte tillför något värde men som ändå är nödvändiga för att 

upprätthålla driften. Aktiviteterna kan vara till stor hjälp för ledning och personal, men åstadkommer 

ingenting för kunderna. Dessutom är Typ 1 Muda det enklaste att införa men i utbyte det svåraste att 

avlägsna.  Därför bör Typ 1 Muda minskas genom förenkling. (Ibid) 

Typ 2 Muda skapar inget värde och förstör istället värdet för intressenter, kunder och anställda. 

Därför bör eliminering prioriteras. Typ 2 Muda är ett slöseri som har benägenhet för att växa i smyg 

eller genom vårdslöshet. (Ibid) 

Taiichi Ohno som också skapade TPS och JIT, sammanställde de sju formerna av slöseri: 

I. Överproduktion 

Överproduktionen är det största slöseriet enligt Ohno då det lägger grunden till så många andra 

problem och andra former av slöseri.  En förklaring till överproduktion är att tillverka för mycket, för 

tidigt eller för säkerhets skull. Överproduktionen motverkar också ett smidigt flöde av produkter och 

tjänster. Målet bör istället vara att tillverka exakt vad som krävs, varken mer eller mindre, och göra 

det Just In Time med perfekt kvalitet. Överproduktionen leder också till orimliga ledtider där 

lagertiden är den stora boven. Detta kan leda till att fel upptäcks försent och produkterna försämras. 

Antal produkter i arbete (PIA) skjuter i höjden vilket skapar stora mellanlager och slöseri i transporter 

till och från mellanlagren. (Ibid) 

Trots all slöseri är överproduktion något normalt. Människor överproducerar ofta, för säkerhets skull. 

Beteendet kan ofta förstärkas med bonussystem som uppmuntrar produktion. (Ibid) 
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Överproduktionen minskas enklast genom att formulera en tidsplan med olika delmål. Detta kan till 

en början vara att minska överproduktionen inom en vecka, sedan inom en dag och så vidare. (Ibid) 

II. Väntan 

Slöseri med väntan är direkt kopplat till flödet. Inom Lean finns det större omtanke för produktflödet 

än för att hålla alla maskinoperatörer upptagna.  Varje gång som en produkt inte befinner sig i 

rörelse, alltså så snart som värdet på produkten inte höjs, sker ett slöseri. Väntetiderna är en stor 

fiende vid jämna flöden. Det måste uppmärksammas att det inte är en idealisk situation då 

produkten väntar. Detsamma gäller för maskinoperatörer eller andra anställda, då de väntar på att få 

nya arbetsuppgifter slösas tiden bort. Denna tid skulle kunna användas mer konstruktivt, som att 

göra andra arbetsuppgifter, få mer utbildning, städa och underhålla. En avsiktlig avkoppling är till och 

med bättre än att bara sitta och vänta. All detta bidrar till bättre kvalitet och produktivitet. Till detta 

krävs dock en plan för att kunna använda tiden optimalt. Några exempel på slöseriet väntan: 

Material som står i kö, maskinoperatörer som väntar, maskinoperatörer som bevakar maskiner, sena 

leveranser, verktyg som används av någon annan. (Ibid) 

III. Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser gäller både människor och maskiner. Om maskinoperatörerna måste sträcka på sig, 

böja sig, plocka upp delar eller på andra sätt anstränga sig onödigt, har det en omedelbar effekt på 

dem själva och kvaliteten och produktiviteten i fabriken. För maskiner kan det vara en dålig layout av 

arbetsplatsen som ställer till med onödiga rörelser. Den här sortens rörelser upprepas många gånger 

per dag utan att någon egentligen inte lägger märke till det. (Ibid) 

IV. Transporter 

Att flytta runt material är slöseri, det är inte något som kunderna betalat för. Även om detta slöseri 

aldrig helt och hållet kan elimineras måste det ändå finnas en strävan mot att reducera 

transporterna. Dubbel hantering påverkar produktiviteten och kvaliteten negativt. Genom att följa 

produkternas flödeslängd genom en fabrik ökas medvetenheten till detta slöseri. (Ibid) 

V. Felaktiga processer 

Detta är en typ av slöseri som uppstår när processens komplexitet inte matchar produktens behov. 

Ett exempel kan vara att många företag köper in dyr och avancerad utrustning där det egentligen 

hade fungerat lika bra med billigare och enklare verktyg. (McBride 2003) Det är även vanligt att 

företaget gärna vill låta maskinerna gå utan att behöva ställa om så ofta för att snabbare få tillbaka 

de pengar som satsats på maskinen. Följden av detta blir mer komplexa rutiner och ökad PIA. Det kan 

också betyda att det tillverkas produkter som det inte finns någon efterfrågan på. (Bicheno 2006) 

VI. Lager 

Det finns tre sorters lager: råmaterial, PIA och färdiga produkter. Alla dessa är former av slöseri men 

det finns skillnader i varför de finns till och hur de kan reduceras. Att lagra råmaterial kan ibland vara 

helt nödvändigt då det kan finnas problem hos leverantörerna gällande kvalitet och pålitlighet. 

Lagren med färdiga produkter kan också ibland ses som en nödvändighet men bör ändå betraktas 
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som ett besvär. PIA är dock något som alltid går att ha full kontroll över. Konceptet Just in time 

uppmuntrar till att aktivt minska lagret för att synliggöra till exempel kvalitetsproblem. (Ibid) 

VII. Defekter 

Det sista slöseriet handlar om produkter med fel och brister. Fel kostar pengar både på kort och på 

lång sikt. Det finns både interna och externa fel. De interna felen kan vara skrotning, omarbete samt 

förseningar, de externa felen kan handla om garanti, reparationer samt möjligen förlorade kunder. 

Det är viktigt att förstå att dessa kvalitetsomkostnader för att rätta till felaktigheter har en förmåga 

att öka ju längre tid de tar innan de upptäcks. (Ibid) 

3.2.3 5S 

5S är en grundmetod i Lean produktion och är till för att skapa en stabil och visuell arbetsplats genom 

att standardisera arbetsmetoder och rutiner (Pascal 2007). Disciplinen är lika relevant på kontoret 

som på fabriksgolvet. Det brukar sägas att 5S är starten till implementeringen av Lean produktion. 

(Bicheno 2006) Vid implementering av 5S bör ”före-bilder” tas för visuellt får se hur stor skillnad det 

blir med förbättringsarbetet. Det är ofta lätt att glömma hur illa det varit från början.  

5S står för fem olika steg för att till slut kunna uppnå denna stabila och visuella arbetsplats som 

eftersträvas. Dessa steg är: 

I. Sortera  

II. Systematisera  

III. Städa och inspektera  

IV. Standardisera  

V. Skapa vana  

Stegen ska följas från nummer 1 och uppåt för att få en så smidig implementering som möjligt. 

Nedan ges en mer utförlig förklaring till varje steg. (Ibid) 

I. Sortera 

I det första steget gäller det att sortera ut allt som inte behövs, till exempel genom en metod där 

röda lappar används. En röd lapp innehåller föremålets klass, ID och kvalitet, datum för rödmärkning 

och varför föremålet har rödmärkts och vilken arbetssektion den tillhörde. Då rödmärkning 

genomförs kan nedanstående nyckelfaktorer användas: (Ibid) 

 Hitta en plats för allt material med röda lappar på 

 Schemalägg en paus utan de produkter som har röda lappar på sig. Kan vara på några 

dagar för att få tid till genomgång av materialet med röda lappar  

 Utforska återvinning 

 Sätt upp en procedur för att ta bort kapitaltillgångar 

 Mät volymen av de röda lapparnas material, exempelvis genom att räkna antalet 

containrar och väg dem 

 Gå med på en regelbunden röd lappning. (Ibid)  
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II. Systematisera 

Nästa steg är att organisera arbetsplatsen, var sak har sin plats. Det gäller att skapa visuella system 

som gör det lätt att göra rätt. Börja till exempel med en eller två delar av produktionen, rita upp de 

stationer som ingår på varsitt papper och identifiera materialflödet. Ta sedan ett till papper och rita 

upp den önskade tillståndet, bjud gärna in team-medlemmar. Detta görs med ett försök att minimera 

onödiga rörelser. Det är även viktigt att kolla om den önskade planen fungerar i verkligheten. Finns 

det tillräckligt med plats? Eller är det något som har blivit förbisett? (Ibid)  

Därefter ska det tre dimensionella rummet organiseras med hjälp av besvarandet av frågorna Var?, 

Vad? och Hur mycket? När dessa frågor har besvarats markeras arbetsplatsen ut med linjer på 

golvet. För verktyg och på verktygshållare görs skugglinjer för tydlighet. Målet med detta är tillräcklig 

tydlighet för att alla ska kunna hitta oavsett tid och sådant som inte är standard är uppenbart för alla. 

(Ibid) 

III. Städa och inspektera 

Innebär att bestämma vad, hur, vem som ska städa och hur rent är rent. Ett schema bör sättas upp 

för dessa frågor och den ska signeras när städningen är utförd. Inför 5 minuters städning och 

inspektion som en daglig syssla (Ibid).  

IV. Standardisera 

Detta S innebär att behålla de tre ovanstående stegen. Det första som bör göras är att standardisera 

de tre första stegen. 

 Standard för S1 (sortera) bör säga:  

Vad som behövs och inte behövs  

De röda lapparnas mål, tidsfrekvens och ansvar  

Slängningsprocedur  

Standard för S2 (systematisera) bör delge:  

Hur skyltar ska se ut och var de ska sitta  

Vad de olika färgerna betyder  

Var människor kan gå  

Farliga områden  

Vilka skyddskläder som behövs  

Hur verktygsskyltar ska se ut  

Standard för S3 (städning och inspektion) bör delge:  

Vad som ska städas och inspekteras och hur  

Vem städar och när samt vem som ansvarar för detta (Ibid)  
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V. Skapa vana 

Engagemang är nyckeln till att få ett fungerande 5S system i processen. Reklam, kommunikation och 

träning är sätten att få medarbetarna in i systemet (Ibid). 

3.2.4 VÄRDEFLÖDESANALYS 

Ett viktigt steg i processen till en komplett Lean-transformation i företaget är att kartlägga det totala 
flödet för alla produktfamiljer. Detta ska göras innan arbetet med att eliminera slöserier påbörjas. 
Med hjälp av kartan kan alla värdeskapande respektive icke-värdeskapande aktiviteter identifieras 
och förbättras enligt principerna för Lean produktion. Kartläggningen sker genom en papper-och-
penna-metod vilket underlättar förståelsen för material- och informationsflödet. Helheten blir på så 
vis synlig och optimering undviks i enstaka aktiviteter vilket kan medföra att hela processen 
försämras. Arbetet med att kartlägga ett värdeflöde kan beskrivas av de steg som går att beskåda i  
Figur 3 nedan. (Rother et al 1998) 

 
FIGUR 3. DE STEG SOM VÄRDEFLÖDESANALYSEN INNEHÅLLER. 

Första steget är att välja en produktfamilj. Då en produktfamilj är vald ska en karta ritas över det 

nuvarande tillståndet för denna. Kartläggningen innebär att processen fysiskt följs från slutet där 

produkten går ut till kund och hela vägen till råmateriallagret för att få kunskap om material- och 

informationsflödet. Pilarna mellan nuvarande och framtida tillstånd i 

Figur 3 visar att arbetet med att rita kartorna ska ske samtidigt. Då nuläget kartläggs kan idéer om 

möjliga förbättringar dyka upp. På samma sätt är det vanligt att när framtida tillstånd beskrivs så kan 

ett behov av fakta från nuläget som förbisetts tidigare uppstå. Det sista steget innebär att göra en 

förbättringsplan för att förvandla nuläget till det förbättrade framtida läget. (Ibid) 

1. Produktfamilj 

Produktfamiljen är en grupp av produkter som i stort sett passerar genom samma processer och 

utrustningar på sin väg till att bli en färdig produkt. Denna produktfamilj väljs med utgångspunkt från 

kundens syn på värdeflödet, det kan exempelvis vara en produktfamilj med stor efterfrågan.  

 

1. Produktfamilj

2. Karta över         
nuvarande tillstånd

3. Karta över            
framtida tillstånd

4. Handlingsplan 
för genomförande
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2. Nuvarande tillstånd 

Kartläggningen börjar med att översiktligt rita in alla processer som ingår i produkternas flöde från 

dörr till dörr i fabriken. Därefter måste det beslutas om på vilken detaljnivå analysen ska genomföras 

då en värdeflödesanalys kan zoomas in på varje enskild delprocess eller zoomas ut till värdeflöden 

som innefattar ett flertal fabriker som alla ingår i produktens värdeflöde. När nivå och produktfamilj 

är bestämd kan själva kartläggningen börja. (Ibid) 

Hela processen kan sägas bestå av sju steg (Johansson-Vik 2009): 

I. Definiera kundkrav 

Det första steget handlar om att ta reda på vilken kunden är och vilka kundkrav som finns. 

Dessutom ska leverantörer ritas in och data för dem läggas till.  

II. Rita upp processteg som avgränsas av lager 

Ett processteg kan beskrivas som en aktivitet där materialet förädlas. En process är även en 

aktivitet där lager kan uppstå på båda sidor.  

III. Samla processdata 

Vid varje processteg ska en faktaruta ritas innehållande bland annat cykeltid, ställtid, 

kassationer och antal operatörer.  

IV. Samla lagerdata 

Längs flödet kommer det att observeras att material samlas upp i mellanlager. Ta reda på hur 

mycket material som samlas upp och/eller hur länge det ligger i lagret. Kontrollera också om 

det är ett kontrollerat lager.  

V. Fastställ externa materialflöden 

Ta reda på hur råmaterialet levereras. Även leveransfrekvens och storlek är något som ska 

identifieras.  

VI. Fastställ informationsflöde och internt materialflöde 

Kontrollera hur flödet beter sig, är det ett tryckande flöde eller dras flödet igenom 

processen? Fastställ också hur de olika delprocesserna kommunicerar. Informationsflödet 

ritas från höger till vänster i den övre delen av kartan.  

VII. Räkna ut ledtid 

Med fakta från de observationer som ritats in på kartan kan värdeflödet nu sammanfattas. 

En tidslinje ritas in under processrutorna för att kunna räkna ut tillverkningens ledtid. 

Värdeskapande och icke värdeskapande tid skiljs åt. Se Figur 4 för ett exempel på en 

kartläggning av ett nuläge. 
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FIGUR 4. EXEMPEL PÅ EN VÄRDEFLÖDESKARTA. KÄLLA: HTTP://WWW.EMERALDINSIGHT.COM 

3. Framtida tillstånd 

Målet med Lean produktion är att åstadkomma en ideal process där produkterna bland annat flyter 

enligt takttid, omställningarna är snabba och det finns minimalt med produkter i arbete. Det första 

som ska göras är att genomföra snabba och uppenbara förbättringar där det inte krävs införskaffning 

av ny utrustning.  

Ett enkelt sätt att minska på lagernivåerna utan att göra stora investeringar kan vara att använda sig 

av FIFU-principen (Först In Först UT), vilket innebär att ett maximalt antal produkter får ligga mellan 

två processer för att på så vis få ett mer kontinuerligt flöde genom fabriken. Det som går först in i en 

FIFU-bana går också först ut. Då FIFU-banan är full stannar produktionen i den process som ligger 

uppströms.  (Rother et al 1998) 

4. Handlingsplan 

Förbättringsförslag för att förverkliga det framtida tillståndet måste bearbetas och det måste också 

beslutas om hur dessa förslag ska genomföras. Så länge det framtida tillståndet på kartan inte har 

förverkligats är metoden praktiskt taget värdelös. (Ibid) Ett strukturerat genomförande för 

förverkligandet av värdeflödets framtida tillstånd kan beskrivas i följande delar: 

I. Dela upp genomförandet i ett antal steg 

I de flesta fall är det inte möjligt att förverkliga alla förbättringsförslag på en gång. Därför bör det 

framtida värdeflödet delas in i olika segment för att få lämpligt stora avgränsningar till ett 

hanterbart förändringsarbete. Segmenten omfattar loopar innehållande flödet av material och 

information vid de olika delsystemen. (Ibid) 

http://www.emeraldinsight.com/
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II. Gör en ettårig plan för värdeflödet 

Genom att ha looparna som utgångspunkt ska varje segment tilldelas specifika syften och mål 

med förbättringsarbetet. (Ibid) 

 

III. Handlingsplan för genomförandet 

Handlingsplanen ska visa exakt vad som behöver genomföras, när det ska ske och vad som ska 

göras i varje arbetssteg. Det ska sättas upp mätbara mål och tydliga tidpunkter för avstämning 

ska bestämmas. (Ibid) 

För att få allt detta att fungera krävs en bra ledare. I ledarens uppgift ingår det att se hur hela det 

nuvarande flödet fungerar, utveckla en vision om ett framtida förbättrat flöde och leda 

genomförandet av förbättringarna.  Det är bara ledarna som ser det totala flödet som sträcker sig 

över flera olika verksamhetsområden och ansvarsgränser.  Företagets ledning måste själva lära sig de 

grundläggande koncepten inom Lean produktion och göra filosofin till ett naturligt inslag i 

verksamheten. Det krävs en övertygelse om att denna filosofi kan tillämpas och misslyckanden måste 

tillåtas. (Ibid) 

3.2.5 PDCA (PLAN DO CHECK ACT) 

Förbättringar är själva kärnan i Lean, utan förändringar kommer implementeringen att misslyckas. 

Det främsta verktyget vid förbättringar är att använda sig av metoden Plan, Do, Check, Act, se Figur 

5, vilket är ett strukturerat arbetssätt som används till att få en lyckad förbättring. PDCA är väldigt 

enkelt att använda och om det används korrekt är det ett mirakelmedel för förbättringar. (Bicheno, 

2006) 

 

FIGUR 5. PDCA-LOOPEN. 

 Plan (Planera) 

Den första delen i PDCA är att planera och det handlar bara inte om att planera vad som ska 

göras, utan även att fastställa mål och processer som krävs för att åstadkomma det 

förväntade resultatet. (Elverskog 2009). Denna del ska inte hastas igenom, 

implementeringsfasen kommer då att gå mycket smidigare och snabbare (Bicheno 2006). 

Plan

Do

Check

Act
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 Do (Genomför) 

Ett väldigt enkelt steg om det finns en bra plan. Förbättringen genomförs ofta i en testfas 

(Ibid) . De nya processerna ska gärna vara i en så liten skala som möjligt, stora förändringar är 

svårare att hantera än små (Elverskog 2009). 

 Check (Kontrollera) 

Säkerställ att målen uppnåddes, mät och jämför med de förväntade resultaten. (Ibid) 

Fungerar allt som det är tänkt, om inte, varför och vilka lärdomar kan dras av det? Utvärdera 

förbättringen, vad kan förbättras vid implementeringen, vad har vi lärt oss? (Bicheno 2006) 

 Act (Standardisera) 

Analysera skillnaderna mellan resultaten för att fastställa vad som orsakar dem. Identifiera 

och bestäm vart i processerna ytterligare förbättringar krävs (Elverskog 2009). Standardisera 

det nya arbetssättet. Om avvikelse sker från standardproceduren är detta ett bevis att det 

finns något fel i processen, alltså något som kräver förbättring. Fira alla framsteg för att få ett 

fortsatt engagemang. (Bicheno 2006)  

3.2.6 GEMBA 

”Gemba” är platsen där alla aktiviteter sker, vilket ofta är vid arbetsplatsen. Den legendariska 

ingenjören på Toyota, Taiichi Ohno, har sagt: ”Den som ska leda ett företag måste börja vid 

arbetsplatsen”. Gemba betyder just att den inblandade personalen går till platsen där alla aktiviteter 

sker och samlar in fakta istället för att göra på det traditionella sättet, sitta på kontoret och diskutera 

uppfattningar. Gemba-metodiken kan definieras som fyra faktum: Gå till den verkliga arbetsplatsen, 

studera den pågående processen, lägg märke till vad som händer och samla in information. Där 

verksamheten stöter på problem börjar felsökningen med gemba. Försök inte lösa problemen någon 

annanstans förutom där processen sker. Maskinoperatörerna ska inte behöva gå till cheferna, det är 

chefernas sak att gå till arbetsplatsen! (Ibid) 

3.3 TPM/TPU 

TPM står för Total Productive Maintenance vilket översätts till Totalt Produktivt Underhåll på 

svenska, TPU. Det är ett arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten hos ett företag 

genom att bland annat utnyttja alla medarbetares kunskap och engagemang. Många företag har idag 

problem med låg utnyttjandegrad av utrustning, omfattande störningar och ineffektiva processer. 

Omfattande förluster förekommer både i form av stillestånd och av omställningar. Men den värsta 

förlusten kommer från småstopp, för låga hastigheter och från systemförluster. Det finns dessutom 

andra resurser vid företaget som skulle kunna utnyttjas bättre, i första hand de människor som 

jobbar på företaget och deras kunskap. (Ljungberg 2000) 

TPU bygger på tre grundläggande principer: 

 Hjärnan - Uppföljning av driftstörningar 

 Hjärtat – Operatörsunderhåll 

 Musklerna – Förbättringsgrupper 
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Den första principen inom TPU brukar kallas för hjärnan då det handlar om att förstå verkligheten. 

De fakta som finns måste studeras och därefter bör den information som saknas tas reda på och 

mätas för att inse sina brister och begränsningar, ofta i kvantifierbara enheter. (Ibid) 

En vanlig metod är att mäta den totala utrustningseffektiviteten, OEE. Metoden fokuserar på vad 

som faktiskt produceras och inte på vad som borde gå att producera. När förlusterna är uppmätta 

måste detta även visualiseras för alla de inblandade eftersom det är dessa som kan påverka 

resultaten. Ett OEE-värde på 100 % visar att utrustningen alltid går med rätt hastighet utan att 

tillverka skrot eller omarbete. (Ibid) 

 Den totala utrustningseffektiviteten begränsas av de sex stora förlusterna:  

 Utrustningsfel och avbrott 

 Ställtid och justeringar 

 Tomgång och småstopp 

 Reducerad hastighet, förlängd cykeltid 

 Defekter i processen 

 Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Vid mätning av förluster måste det först definiera vilka typer av störningar som uppkommer i 

utrustningen. Fel i maskiner kan indelas i två typer av fel; sporadiska och kroniska fel. Sporadiska fel 

sker slumpmässigt och är ofta lättare att upptäcka och åtgärda. Fast då de uppträder oregelbundet är 

de svårare att förutsäga. Kroniska fel är lättare att förutspå då de sker mer regelbundet, men det kan 

vara svårt att hitta lösningar till dem då personalen ofta inte vet vad som orsakar felen. De kroniska 

felen uppträder som små och relativt ständiga fel som till slut accepteras som ett normaltillstånd. De 

kroniska felen står vanligtvis för ca 80 % av alla stopp, då felen kan vara mindre stopp som inte känns 

så allvarligt. (Ibid) 

Den andra byggstenen i TPU är hjärtat, vilket går ut på att processer och utrustningar ska vara i 

fokus. Den person som kör maskinen ska också ha kunskap om och ett intresse för att hålla maskinen 

hel och ren. För att få ett helt självständigt operatörsunderhåll finns det sju steg som går att följa: 

I. Initial rengöring. Utrustningen ska rengöras grundligt. I samband med detta hittas 

defekter som sedan går att åtgärda. En initialrengöring startas genom att samla 

operatörer från alla skift, underhållspersonal och även chefer under en stoppdag och då 

genomföra en mycket grundlig rengöring tillsammans. Genom att ledningen deltar visar 

de att rengöringen är viktigt och får en högre förståelse för operatörernas situation. Det 

leder till ett bättre samarbete och att rätt beslut kan fattas. Alla defekter måste noggrant 

dokumenteras som ett underlag för åtgärder. 

II. Åtgärda orsaker till nedsmutsning. Begränsa spridningen av smuts, minska spridningen 

med hjälp av lokala skydd. Inspektionens förenklas med transparenta skydd. Genom att 

systematiskt identifiera orsaken och källorna till nedsmutsningen underlättas städningen. 

III. Standarder för rengöring och smörjning. Checklistor skapas genom att använda den 

erfarenhet operatörerna fått genom rengöring och förebyggande av nedsmutsning. En 
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standard införs för att till exempel upprätthålla de optimala rengörings-, smörjnings-, och 

bultdragningsförhållandena för varje utrustning.  

IV. Allmän inspektion. Operatörerna utbildas i underhållsteknik samt tränas i att inspektera 

den egna utrustningen efter förslitningar. 

V. Självständig inspektion. En enhetlig standard för rengöring, smörjning och inspektion 

sammanställs av operatörerna. Exempel kan vara att färgkoda kritiska platser. 

VI. Organisation av arbetsplatsen. Hela arbetet standardiseras och arbetsplatsen utformas 

för smidigare arbete. Det innebär bland annat att minska på omställningarna och 

optimera driftstillståndet genom att sätta en rutin på hur det ska gå till. 

VII. Självständigt operatörsunderhåll. Nu ansvarar operatörerna helt själva för det 

grundläggande underhållet på sina maskiner. (Ibid)  

Innan det självständiga operatörsunderhållet ska införas bör dock en ordentlig ”upprustning” av 

lokalerna och arbetsplatsen ske, utan att gå in i maskinerna. Som ram brukar företag ofta använda sig 

av 5S som beskrivits tidigare i kapitlet. (Ibid) 

Genom att organisera personalen i förbättringsgrupper fås de muskler som krävs för att 

förbättringsarbetet ska lyckas. Huvudsakligen består en förbättringsgrupp av operatörer; deras 

kunskap behövs och de ska involveras aktivt i förbättringsarbetet. Ibland kan även annan personal 

inbjudas när deras kunskap behövs. Det kan vara farligt att ha en expert på fast plats i gruppen då 

den kan komma att dominera. (Ibid) 

3.4 SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED)  

För att reducera en av de stora förlusterna, ställtid och justeringar, finns det en metod som heter 

SMED (Single Minute Exchange of Die), vilket betyder omställning på mindre än 10 minuter. En viktig 

aspekt i denna metod är att skilja på extern och intern omställning. Den externa omställningen utförs 

vid sidan av maskinen före omställning och stör inte driften. Den interna omställningen görs på själva 

maskinen och den måste då stå still (Ljungberg 2000). För att minska omställningstiden finns det ett 

flertal saker som kan göras. Metodens upphovsman, Shiego Shingo utvecklade en numera klassisk 

metod som bygger på åtta steg: (Andersson et al 1999) 

1. Separera inre och yttre ställarbete 

2. Gör om inre omställningar till yttre 

3. Standardisera 

4. Utforma funktionella fästanordningar 

5. Använd förhandsjusterade fixturer 

6. Om det finns utrymme, använd dig av parallella operationer för flera fixturer 

7. Eliminera justering genom utnyttjning av exempelvis styrpinnar och hållare 

8. Mekanisera infästningen. (Ibid) 

Då dessa steg genomförs bör också följande punkter finnas i åtanke:  

 Förbered dig väl med all utrustning som behövs vid omställningen, sök inte efter maskindelar 

eller verktyg 

 Använd inte fel verktyg eller fel verktyg 
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 Flytta inte saker som inte behöver flyttas på 

 Skapa arbetsutrymme runt maskinen 

Genom att använda sig av konsoler, fixturer och standardfästen förenklas omställningen då dessa lätt 

kan justera vid sidan av maskinen. Varje del i maskinerna och vad de har för funktion bör analyseras, 

därefter avgörs det om varje justering nödvändig eller om två kan slås ihop.  

3.4.1 AVIX 

AviX är ett hjälpverktyg inom produktion och process som kan hjälpa en verksamhet att bli alltmer 

konkurrenskraftig genom videoupptagning och sedan analys av filmsekvensen. Detta ger ett enkelt 

sätt att förbättra, kunna fastlägga och även eliminera slöseri inom produktion. Ett praktiskt exempel 

är att filma ett ställ av en maskin. Sedan kan filmen analyseras och därefter kan en standard sättas 

för att få det mest optimala stället som inte innehåller mycket icke-värdeskapande tid. 

AviX-Metod är en av modulerna inom AviX. Inom denna behandlas främst områdena tempo och 

tidsmätningar i produktionen, videoupptagningen analyseras genom att definiera vad som är 

värdeskapande, nödvändig samt icke-värdeskapande produktionstid. (AviX 2009) 

3.5 KOMMUNIKATION 

Kommunikation innebär att förmedla och utbyta information med hjälp av språk, signaler, symboler 

eller andra sätt som de inblandade kommit överens om (Persson 2009). Kommunikationen är också 

en grund till klarhet mellan människor, gemensamma mål och gemensam handling. Utan en bra 

kommunikation skulle det inte finnas någon utveckling eller ens någon organisation. I dess enklaste 

form kan kommunikation beskrivas som en samvaro mellan två samtalande människor. Tyvärr är det 

inte så enkelt som detta, alla individer tänker inte på samma sätt och tolkar inte situationer likadant 

se Figur 6. (Alm 1999)  

 

 

FIGUR 6. KOMMUNIKATIONEN MELLAN TVÅ INDIVIDER. KÄLLA: HTTP://HALMSTAD.LBS.SE/MDK/ 

Den dåliga kommunikationen kan leda till ett flertal problem på arbetsplatsen, t.ex. personliga 

konflikter, bortslösade pengar och ansträngningar, dålig produktivitet och låg moral. Ibland har vår 

 
 “Jag tänker på en Macintosh” 

http://halmstad.lbs.se/mdk/
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kommunikation en tendens att göra saker konstigare än vad de egentligen är, vilket kan skapa 

konflikter mellan oss. Detta är väldigt vanligt då situationen är laddad med känslor. Känslor är ett sätt 

att öka möjligheterna till närhet eller till avstånd mellan människor. Ett bra sätt för att skapa en 

situation där kommunikationen kan fortsätta är att sända budskap med positiva känslor. 

Kommunikationen med känslor kan dock vara en manipulativ metod för att styra den andre i 

kommunikationen för att åstadkomma det den förste vill. (Alm 1999) 

Vid ett förändringsarbete har den interna kommunikationen en viktig roll. Information och 

kommunikation anses kunna tjäna till att: 

 Skapa delaktighet och engagemang. 

 Förhindra ryktesspridning. 

 Skapa en demokratisk förändringsprocess. 

 Minska oro och stress. 

 Övertala personalen att förändringen är fördelaktig. (Heide et al 2005) 

Det hänger också allt mer på ledarna om kommunikationen ska fungera, chefen måste fungera mer 

som en ledare. Chef kan definieras som en position som går kan utnämnas till, ledarskap är något 

som förtjänas från relationen med sina medarbetare.  (Högström et al 1999) 

För att få en bättre kommunikation på exempelvis ett möte kan nedanstående råd följas: 

 Sänd budskap som inte är förenade med så många känslor. 

 Om du måste sända ett budskap med känslor, tala då om att det är känslor inblandade! 

 Fråga om de förstår budskapet. 

 Se till att inte tänka så mycket när du lyssnar. Försök att följa med både i dina tankar och 

med den som pratar. 

 Visa att du lyssnar för den andre. 

 Svara först på vad den andre sa, sedan kan du ge en bild på hur du uppfattade den andres 

budskap.  

 Om du inte har förstått, be om förtydligande. (Alm 1999)  

3.6 LEDARSKAP GENOM SMÅPRAT 

Ett bra ledarskap handlar om att med beslutsamhet och entusiasm få alla medarbetare att sträva 

mot samma mål. Ledare åstadkoms genom sitt sätt att vara och hur andra påverkas av ledaren. 

(Eriksson 2006) 

Ur ett chefsperspektiv präglas arbetslivet idag av mycket administration och lite ledarskap. Skillnaden 

mellan administration och ledarskap är ganska stor. Administration handlar bland annat om att 

planera och följa upp, fördela ansvar och lösa problem. Ledarskapet handlar däremot om att skapa 

en känsla av sammanhållning i organisationen kring gemensamma värderingar. Ledarskap kräver 

närhet mellan chef och medarbetare, vilket är något som saknas på många arbetsplatser idag. Det är 

dags att nedprioritera administrationen till förmån för ledarskapet. (Ekman 2003) 



   - TEORETISK BAKGRUND -  

19 

 

Nyckeln till ett bra ledarskap kan vara att använda sig av det vardagliga småpratet som finns i alla 

organisationer. Med hjälp av småpratet skapas bland annat relationer, förtroende och gemensamma 

tolkningar mellan människor. Det finns också ett enormt lärande i småpratet. Medarbetare pratar 

om t.ex. sitt vardagsarbete, där någon berättar om en besvärlig situation och någon annan fyller på 

med sina erfarenheter. Över en kopp kaffe får problem ofta sin lösning och kreativa lösningar 

kommer till. Småprat är också ett bra sätt att hela tiden veta hur medarbetarna mår och vad som är 

på gång. Därför är det viktigt att chefen är med vid sådana samtal. De måste delta öppet och ärligt, 

inte beräknande eller med vissa syften. Ledarskap genom småpratet handlar om att förstå och visa 

hänsyn till småpratets olika funktioner. (Ibid) 

Vid dålig informationsspridning växer det ofta fram informella samtal med rykten och skvaller som i 

stort sett handlar om något negativt, ofta om hur lite chefer förstår. Här spelar chefens agerande och 

personlighet en stor roll, ju mer förtroende medarbetarna har för chefen desto mindre blir det dolda 

småpratet. Förtroendet är något som ständigt måste underhållas, chefen måste ta sig tid till att 

ibland prata om just ingenting. (Ibid) 

3.7 ENGAGEMANG – GRUNDEN TILL ETT LYCKAT FÖRÄNDRINGSARBETE! 

Vid starten av ett förbättringsarbete måste processledaren fokusera på att skapa engagemang. 

Genom engagemang kan angelägenhetsnivån höjas och därmed kan kontroll fås över den vanligaste 

orsaken till ett misslyckat förändringsarbete. Engagemang är inte detsamma som att helt utan frågor 

ställer upp på förändringsarbetet. Tvärtom kan engagemang i många fall utgöras av motstånd till 

förändringarna. (Sandström 2000) 

Engagemang skapas av processledaren genom att vara ett gott föredöme och ha en samhörighet 

med medarbetarna. En absolut förutsättning är att processledaren själv är motiverad och engagerad. 

Framgångsrika företag försöker engagera sina anställda både känslomässigt och ekonomiskt. Dåligt 

skötta företag där ledningen bara ser sina medarbetare som produktionsresurser får däremot stora 

svårigheter att skapa det nödvändiga engagemanget. (Ibid) 

Nedan följer sju punkter som krävs till ett lyckat förändringsarbete: 

 Visionen, ha ett gemensamt mål som är tillräckligt tydligt.  

Visionen får gärna växa fram i ett samspel mellan ledning och medarbetare. På så vis ökas 

engagemanget och såväl förståelsen som intresset förstärks. (Ibid) 

 Hög angelägenhetsnivå hos berörda medarbetare.  

Genomförandet av förändringarna får inte forceras fram, medarbetarna måste ha accepterat och 

förstått angelägenheten av förändringen innan den genomförs. (Ibid) 

 Aktivt stöd av högste chefen. 

Vid stora förändringar som berör många krävs en grupp med ledande företrädare som aktivt 

stöder processen, har gemensamma mål och utgör goda förebilder. (Ibid) 

 Kartläggning av motstånd och hinder. 
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För att lyckas med förändringsprocessen måste problem och hinder kartläggas och elimineras 

eller kringgås. Hinder och motstånd uppstår från såväl människor som berörs samt från 

strukturer och system som har stor betydelse i organisationen. Nya hinder kommer att dyka upp 

under processens gång, därför gäller det att ha en hög beredskap. (Ibid) 

 Stort insatsbehov. 

Det krävs stora insatser för att få ett lyckat förändringsarbete. Inte bara från investeringar och 

prioriteringar i pengar, utan också genom arbetstid och kompetensutveckling. (Ibid) 

 Skapa tidiga framgångar.  

Större förändringar brukar ta lång tid att genomföra, dessa kräver då stora insatser på berörda 

medarbetare som kämpar hårt. Dela upp förändringsprocessen i mindre delmål, belöna 

framgångar och visa uppskattning. Tidiga framgångar behövs för att organisationen inte ska 

krokna och processen avstanna. (Ibid) 

 Ta inte ut segern i förskott 

Segern har inte uppnåtts förrän förändringen implementerats och blivit en del av 

företagskulturen. (Ibid) 

3.7.1 GÖR MOTSTÅNDET TILL EN FÖRDEL 

Forskning har visat att 80 % av mänskligheten ser förändringar som ett hot och bara 20 % ser 

förändringar som möjligheter. Att människan motsätter sig förändringar som försämrar deras 

arbetsvillkor är helt naturligt, men också de förändringar som är neutrala eller till och med till fördel 

för individen möter ofta motstånd till en början. Dessa problemorienterade individer kan inte 

omvändas genom kommendering. Processledaren måste istället lägga stor vikt på att kommunicera 

på ett psykologiskt och pedagogiskt sätt med medarbetarna och vara klart medveten om att det tar 

tid att omorientera deras synsätt. (Ibid) 

Nu menas det inte att allt motstånd är negativt för förändringsarbetet. Det konstruktiva motståndet 

är nödvändigt för att processen ska föras framåt. Motståndet skapar engagemang och därmed 

förändringskraft. Nu gäller det bara för processledaren att vända detta till något positivt för 

processen. Motståndet har sina grunder från två utgångspunkter. Å ena sidan som konstruktiv kritik, 

där syftet är att bidra med synpunkter för att undvika fallgropar eller förhastade beslut. Å andra 

sidan ur den oro och ängslan som förändringar alltid skapar hos individer och kollektiv. 

Processledarens viktigaste och svåraste roll är att skapa acceptans för förändringarna. (Ibid) 

Det är vanligt att förändringsprocessen går igenom olika motståndsfaser med olika karaktär som 

därför kan bemötas på olika sätt av processledaren. Den första motståndsfasen kommer ganska 

omedelbart efter att processledaren har introducerat det nya förändringsarbetet. Motståndet består 

av skepticism och misstänksamhet. Processledaren måste nu lyssna noggrant, informera sakligt sam 

låta gruppen diskutera hur fallgroparna ska undvikas. Efter ett tag börjar en viss entusiasm visa sig, 

när den kritiska massan har reducerats tillräckligt mycket kan själva förändringsarbetet inledas. 
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(Sandström 2000) De sätt som personalen uppfattar förändringar har stor betydelse för hur 

förändringsarbetet utfaller och för hur verksamheten fungerar. (Alm 1999)  

Då det kommer nya uppgifter och inriktningar krävs också ofta utveckling av ny kompetens. 

Kompetensutvecklingen illustreras genom fyra olika faser, se Figur 7 nedan: 

 

FIGUR 7. VISUELL BILD ÖVER KOMPETENSUTVECKLINGEN HOS EN INDIVID. 

Fas 1: Innan en person ställs inför en ny uppgift som kräver kompetens som personen inte besitter, är 

denne omedvetet inkompetent. (Sandström 2000) 

Fas 2: Vid en ny uppgift blir personen plötsligt medveten om sin okunskap. Detta kan för många vara 

en smärtsam upplevelse och leda till ett motstånd till att utvecklas. (Ibid) 

Fas 3: Självständigheten ökar successivt hos den lärande genom ökad förmåga att hantera redskapen 

utan assistans. Övning ger färdighet, men inlärningskurvan innehåller också platåer där utvecklingen 

tycks stå stilla. Här kan därför förnyat motstånd uppstå. (Ibid) 

 Fas 4: Efter tillräcklig övning behärskar personen den nya kunskapen helt och är nu kompetent. (Ibid) 

Vid större förändringsarbeten är det vanligt att utvecklingsprogram för chefer och medarbetare 

genomförs. Närvarodisciplinen måste vara hög, speciellt hos de högsta cheferna för att föregå med 

ett gott exempel, självklart när så är möjligt. Under resan i kompetensutvecklingen träder 

organisationen in i den andra motståndsfasen. Nu har delar av konceptet prövats och skapat en viss 

erfarenhet, därför finns nu en del kunskaper om såväl problemen som möjligheterna. Kritiken som 

kan uppkomma i det här skedet ska därför betraktas som viktig information som sedan kan användas 

för justeringar och finslipning. I denna andra fas upptäcker också medarbetarna att förändringarna är 

på väg att bli verkliga och därför krävs också mer arbete för individen. (Ibid) 

 

1. Omedvetet 
inkompetent

2. Medvetet 
inkompetent

3. Övningsfas
4. Kompetent



   - METOD -  

22 

 

4 METOD 
Avsnittet förklarar de metoder som använts i arbetet för att nå upp till ett optimalt resultat. Först 

förklaras vilken arbetsmetod som använts och därefter vilka insamlingsmetoder som nyttjats. 

Arbetsmetoden som använts i detta projekt kan beskrivas med hjälp av de fem delmomenten i Figur 

8. Dessa har utförts i en naturlig följd även om vissa delmoment har skett samtidigt. Det är 

framförallt litteraturstudierna som kompletterats alltefter att arbetet har fortskridit och nya 

infallsvinklar tillkommit. Även nulägesanalysen och önskat framtida läge har skett parallellt då 

analysen visat på delar som det ska fokuseras på. Nedan beskrivs de metoder som använts i 

delmomenten. 

 

FIGUR 8. PROJEKTETS OLIKA DELMOMENT. 

4.1 GANTT-SCHEMA 

I ett gantt-schema visas en grafisk översikt och aktivitetsschema över alla beståndsdelar i ett projekt 

eller program. Det är uppbyggt med en horisontalaxel som representerar det totala tidsspannet för 

ett projekt. Tidsspannet är nedbrutet i mindre delar, till exempel dagar, veckor eller månader.  Gantt-

schemat består även av en vertikal axel som representerar alla de aktiviteter som projektet består av. 

Horisontella staplar som tillhör respektive aktivitet visar tidsspannet hos respektive aktivitet. 

(12manage 2009) 

4.2 DATAINSAMLING 

Datainsamling kan ske genom olika tillvägagångssätt och olika tillvägagångssätt kan i sin tur bidra 

med olika sorters information. Det finns två vägar att gå: insamling av sekundär data då det redan 

finns befintlig information som utnyttjas eller primär data vilket betyder att den saknade 

informationen måste samlas in själv. (Eriksson et al 2001) 

Sekundär data: är befintlig information som samlats in av andra personer. Sekundär data bör i första 

hand utnyttjas för att få en orientering av problemområdet. Denna metod används vid 

litteraturstudier där målet är att få bättre kunskap om ett valt ämne. Datat kan bland annat insamlas 

från internet, databaser, böcker och artiklar. (Ibid) 

Primär data: är data som samlas in för första gången där insamlingsmetoder kan vara enkäter, 

intervjuer eller observationer. (Ibid) 
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4.2.1 INTERVJUER 

Det finns tre olika typer av intervjutekniker: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

och ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju finns det färdigdefinierade frågor och alla 

svar sorteras in i någon specifik svarskategori. Den semistrukturerade intervjun är mer öppen, alla får 

samma frågor men får svara helt öppet och det kan ställas olika följdfrågor. I ostrukturerade 

intervjuer är frågorna formulerade så att de går att uppfattas på olika sätt, respondenten får styra 

kring ämnet och det finns inga standardiserade svarsalternativ. (Sallnäs, 2008) 

4.2.2 ENKÄTER  

I en enkät ställs skriftliga frågor till ett antal personer. Metoden används ofta då många personers 

åsikter efterfrågas. Enkäter kan konstrueras både med öppna och slutna frågor, vilket innebär att det 

antingen är strukturerade eller ostrukturerade svarsalternativ. För att undvika att respondenterna 

väljer ett neutralt svarsläge är det lämpligt att ha ett jämnt antal svarsalternativ. (Thunman & 

Wiedersheim-Paul 2007) 

Fördelarna med strukturerade svarsalternativ är att frågorna blir enkla att besvara och att senare är 

sedan enkelt att sammanställa resultatet. I vissa fall kan det dock bli felaktiga eller uteblivna svar om 

respondenterna inte känner sig säker på sin åsikt eller om svarsalternativen inte återspeglar 

respondentens egen uppfattning. Som ett komplement går det då att ha öppna frågor där 

respondenterna fritt kan formulera sina svar. (Ibid) 

4.2.3 OBSERVATIONER 

Observationer är en vanlig metod för att samla in data. Detta kan ske både på ett strukturerat och ett 

ostrukturerat sätt och observatören kan antingen vara deltagande eller iakttagande för att samla in 

relevant data. (Sallnäs 2008) 

4.2.4 TIDSSTUDIER 

Vid tidsstudier analyseras arbetet på plats och syftet med studierna är att fastställa ställtid och 

cykeltid för en operation eller produkt. Dessa tider ligger till grund för att sedan exempelvis planera 

kapacitet och beläggning. (Olhager 2000)  

En metod som kan användas vid tidsstudier är tidtagning med stoppur. En sådan mätning inleds med 

att operationen som ska mätas delas upp i lämpliga delmoment. Därefter påbörjas mätningen med 

lämpligt antal mätningar. (Konz et al 2004) 

4.3 VÄRDEFLÖDESANALYS 

En värdeflödesanalys (Value Stream Mapping (VSM)) är något som ofta används inom Lean 

produktion, se Figur 4. Syftet med detta verktyg är att hjälpa företaget att hitta slöseri och identifiera 

orsakerna. Det nuvarande tillståndet kartläggs, såväl material- som informationsflöden, genom att 

följa flödet på material från leverans av råmaterial till dess att färdiga produkter lämnar företaget. 

När kartläggningen analyserats och förändringsbehov identifierats, skapas ett tänkt framtida tillstånd 

som fungerar som en strategisk plan mot eliminering av slöserier i processen. (IKPPAB 2009) 
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4.4 LEANSPEL 

Leanspelet är en utbildningsform som bygger på att medspelarna spelar sig till förståelse för ett 

effektivare produktionssätt genom att ta bort det onödiga i produktionen som inte tillför produkten 

något värde.  

Deltagarna spelar i en påhittad fabrik och tilldelas varsin roll som finns i en verklig fabrik som till 

exempel planerare, montör och kund. Fabriken tillverkar legobitar av varierande form och det är 

deltagarnas uppgift att få fabriken att gå så smidigt som möjligt. Detta uppnås genom en rad olika 

förbättringsåtgärder som deltagarna diskuterar fram under spelets gång med spelledaren som 

ledsagare. (Hillberg 2009) 
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5 NULÄGESBESKRIVNING 
I avsnittet som följer ges en förklaring till hur tillverkningen fungerar idag på företaget. 

För att få en bra överblick över nuläget och få input till den värdeflödesanalys som ska konstrueras 

gjordes först en rundvandring i fabriken där materialflödet följdes. Därefter utfördes mer 

grundläggande studier på de aktuella processtegen genom att fotografera varje steg samt hålla 

informella intervjuer för att få en bättre bild av problematiken och förbättringsmöjligheter. För att få 

en bättre förståelse för hur maskinoperatörerna jobbar och för att få bra belägg för de tider som 

ligger till grund för värdeflödesanalysen följdes även en produktionsgrupp under några dagar i den 

skärande bearbetningen. Det klockades både cykeltider för olika artiklar och omställ av varierande 

sort, se Bilaga 2, Bilaga 3 och Bilaga 4 för en sammanställning av dessa tider samt tidsformulären för 

både cykeltider och ställtider. En enkät skickades även ut till de maskinoperatörer som jobbar med 

skärande bearbetning för att få mer åsikter på nuläget och vad som kan förbättras. I Bilaga 5 ses det 

frågeformulär som skickades ut och i Bilaga 6 finns en sammanställning av enkäten. 

5.1 ÖVERSIKTLIG PROCESSBESKRIVNING 

På BÅEM Nordic Flanges AB tillverkas i första hand smidda flänsar av olika standarder och olika 

material. Företagets produktionsupplägg är funktionell verkstad där varje tillverkningssteg är samlat 

på samma plats, se Figur 9.  

 

FIGUR 9. FABRIKSLAYOUT. 

De flesta produkterna går igenom liknande operationssteg, se Figur 10 nedan. Smidesmaskinerna 

klarar dock inte av att smida t.ex. stora bordringar (Ø400 mm), därför svetsas de eller köps in som 

halvfabrikat istället. Svetsningen framställer också exempelvis svetsringar. Vissa ämnen går direkt 

från smidet till svarvningsoperationen då skäggborttagningen inte har nog med resurser till att hinna 

med att skägga och trimma alla artiklar. Detta medför att det tar längre tid i svarvningen eftersom 

det blir mer material att svarva bort. Alla ämnen går igenom två olika svarvoperationer, så kallade 

Kapning 

Skärande bearbetning 

Halvfabrikat-

lager 

Märkning/Packning 

Billetslager 

Svetsning 
Värme- 

behandling 

Smedja 

Skäggborttagning 

Ny smedja 
Ej färdigställd 

       Laboratorie 

Kontor 



   - NULÄGESBESKRIVNING -  

26 

 

tempon, för att få en helt svarvad produkt. Till exempel blindflänsar som inte har någon hålbild 

kräver då heller ingen borrning. Alla på produktionen jobbar idag antingen 2-skift eller dagtid där 

passets längd är 9 h. Arbetstiden begränsas av planerad stopptid som raster och möten. 

 

FIGUR 10. PROCESSTEG I PRODUKTIONEN. 

5.2 FYSISKT MATERIALFLÖDE FÖR SVETSFLÄNS MED KRAGE 

Den studerade produkten är en svetsfläns med krage, se Figur 11. Denna produkt är en 

högvolymartikel hos BÅEM Nordic Flanges och tillverkas därför också rätt frekvent. 

 

FIGUR 11. SVETSFLÄNS MED KRAGE. 

I Figur 12 nedan visas materialflödet för svetsflänsen från billetslagret i station 1 till utleverans i 

station 14. Följande avsnitt ger en utförlig förklaring av de olika stationerna.  

  

 FIGUR 12. VISUELLT MATERIALFLÖDE FÖR SVETSFLÄNS MED KRAGE. 
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5.2.1 STATION 1 – BILLETSLAGER  

Vid ett behov av material till svetsflänsen beställs stänger av fyrkantsprofil av bland annat AB Sandvik 

Materials Technology. Billets levereras med lastbil varannan vecka. Samma dag som materialet 

ankommer lastas det in till billetslagret. Leveranstid på billets brukar vara minst 6 veckor och kan 

sträcka sig ända upp till tolv veckor. 

5.2.2 STATION 2 - KAPNING 

Den första operationen i tillverkningsprocessen är kapning. För att tidsoptimera kapoperationen 

punktsvetsas först nio stänger ihop till en större fyrkant, se Figur 13. Därefter hämtas råämnena från 

billetslagret in till kapningshallen där de med hjälp av en travers lastas upp på kapningsbänken. 

 

FIGUR 13. SAMMANSÄTTNING AV DE NIO FYRKANTSSTÄNGERNA. 

Kapmaskinen matar automatiskt fram materialet då den kapat färdigt en gång, Figur 14. De kapade 

bitarna forslas automatiskt ner i en pall som sedan bland annat märks med ämne, storlek, 

chargenummer. Då kapningen är färdig hamnar ordern på lagret i kapningshallen (Station 3) tills 

smedjan blir tillgänglig. 

    

FIGUR 14. KAPNINGSMASKINER. 

5.2.3 STATION 4 - SMIDE, EXCENTERPRESS 

Smidet hämtar materialet från kapningsstationen och lämnar det vid excenterpressen. Där lastas 

ämnena på ett transportband som för varje enskild bit in i induktionsugnen där dem värms upp i ca 9 

min innan det är dags att smida, se Figur 15. Det glödheta ämnet läggs automatiskt under 

pressverktyget och en operatör styr antal gånger den ska slås till rätt form. Operatören ser också till 

att ämnet inte fastnar i verktyget eller hamnar fel efter varje slag. Biten hamnar sedan på ett 

transportband som där den kyls ner av vatten och transporteras till pallen med de färdigsmidda 

ämnena. Då ordern är klar hämtas materialet antingen direkt av materialhanteraren som lämnar 

materialet i halvfabrikatlagret vid Station 5, eller så lämnas det i ett pallställ vid Station 6 där 

materialet sedan hämtas av materialhanteraren som sedan lämnar det i lagret (Station 5). Denna 

svetsfläns skäggas inte. 
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FIGUR 15. SMIDESSTATION. 

5.2.4 STATION 8 - SVARVNING 

Maskinparken består av 13 svarvar, men svetsflänsen svarvas nästan alltid i samma maskin, se Figur 

16. När svarven blir tillgänglig sätts tillverkningsordern gång. Svarven har en robot som automatiskt 

plockar in, vänder och plockar ut ämnet då dem är färdiga. Då en svetsfläns ska svarvas behöver inte 

verktyget bytas mellan varje tempo, därför svarvas hela svetsflänsen klar i samma maskin. När första 

tempot är klart vänder bara roboten flänsen och maskinen svarvar det sista tempot. Då flänsen är 

färdigsvarvad läggs den på transportbandet och kan sedan manuellt läggas i färdig-pallen.  

   

FIGUR 16. SVARVEN MED DESS ROBOT. 

5.2.5 STATION 9 - BORRNING  

I borrningsoperationen borras hålbilden för svetsflänsen (Figur 17). Detta är en ganska snabb 

operation, men efter att varje ämne blivit klar, måste kanterna gradas manuellt med en slipmaskin. 

Transportband 

Induktionsugn 
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FIGUR 17. BORRNINGSSTATIONEN. 

5.2.6 STATION 12 - MÄRKNING 

Vid märkningsstationen läggs ämnena som hämtats från lagret vid Station 11 på ett transportband 

som automatiskt forslar bitarna till märkningsmaskinen, se Figur 18. Efter märkningen transporteras 

ämnet vidare på ytterligare ett transportband till en operatör som kontrollerar att 

materialegenskaperna är dem rätta, därefter läggs ämnet i en pall för vidare transport till lager eller 

packning. 

 

FIGUR 18. MÄRKNINGSMASKIN. 

5.2.7 STATION 13 - PACKNING 

Vid en kundorder går bitarna direkt till packningsstationen (Figur 19) där de paketeras för att sedan 

direkt levereras till kund. Utleverans sker vid Station 14 i Figur 12. Vid prognosorder läggs bitarna i 

slutlagret intill packningsstationen i väntan på en kundorder. I det fall då en kundorder innehåller 

flera olika produkter och alla inte finns tillgängliga läggs de som är färdiga på lager i väntan på att 

övriga produkter ska bli klara. Därefter kan ordern packas och skickas.  
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FIGUR 19. PACKNINGSSTATIONEN DÄR PRODUKTERNA FÖRBEREDS FÖR LEVERANS. 

5.3 INFORMATIONSFLÖDET 

I informationsflödet ingår planeringsprocessen för tillverkning, försäljning och inköp. Dessutom har 

viss information framtagits med hjälp av de avrapporteringar som varje maskinoperatör gör efter 

varje avslutad order. 

Företaget håller just på att sätta igång ett produktionsplaneringssystem i iScala/Excel. Där ska 

ordrarna läggas ut som tillgängliga fem dagar före tillverkningsstart, detta underlättar ifall det blir till 

exempel orderändring. I framtiden kommer det också bestämmas vilken maskin som får vilken order 

med hjälp av att kolla maskinbeläggning. 

5.3.1 ORDERSTART 

Varje vecka kontrolleras lagernivåerna i halvfabrikatlagret för att se om det krävs prognosordrar för 

att fylla upp till lämplig nivå igen. Orderpunkten är inte beräknad utan uppskattad. Då en kundorder 

kommer in registreras den direkt och den kan plockas ut till tillverkning, därför kan det ibland ligga 

ute tillverkningsordrar för flera veckor framöver. En fördel med att plocka ut dem så snabbt är att det 

går att sortera och prioritera dem för att få ett smidigare flöde med färre ställ. Ordrarna måste dock 

manuellt ändras om det blir ändringar från kund. Produktionsplaneraren delar dagligen ut 

tillverkningsordrar till maskinoperatörerna. 

5.3.2 PLANERING 

Det har inte funnits något egentligt fungerande produktionsplaneringssystem förut, det har 

tillverkats då det börjat ta slut på lagret eller då en kund efterfrågat något, därför är också 

leveranstiden minst 6 veckor. Akutordrar är relativt vanliga på företaget, alltså tillverkningsordrar 

som måste bli klara samma dag eller dagen efter för att inte ge en sen leverans. Detta innebär att 

dessa ordrar prioriteras framför de andra inplanerade som därför hamnar efter i planeringen vilket 

till slut leder till eftersläp av ordrar i hela produktionen. Förhoppningsvis kommer det nya 

produktionsplaneringssystemet lösa detta problem.  

5.3.3 PRODUKTION 

Det finns en tillverkningsorder för kapning och smide samt en annan för den skärande 

bearbetningen. Dessa ordrar är åtskilda då det ofta smids både till ett halvfabrikatlager för att snabbt 

kunna leverera till kund vid en efterfrågan och även till direkt tillverkning. Varje tillverkningsorder 
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följer respektive ämnespall så att operatörerna vet hur materialet ska bearbetas. För det mesta finns 

det fördefinierade program för ämnena, men då det kommer in specialprodukter måste 

operatörerna anpassa ett befintligt program till specialprodukten. Det ligger alltid ute både 

kundordrar och prognosordar hos tillverkningen.  
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6 NULÄGESANALYS 
Kapitlet börjar med att ta upp de generella icke värdeskapande aktiviteterna för att sedan analysera 

alla lager för att hitta förbättringsmöjligheter.  

I Bilaga 8 ses det nuvarande värdeflödet för produkten svetsfläns med krage (Förklaring till symboler 

ses i Bilaga 7). Genomloppstiden från att råämnet tas in till kapningsoperationen och till att 

produkten är färdig för leverans är cirka 66 dagar. Billetsen ligger i råvarulagret i ca 270 dagar innan 

den kommer in till kapningen, detta har inte räknats med i den totala ledtiden. Av de 66 dagarna är 

endast 20 minuter, dvs. 0,02 %, värdeskapande tid. I de flesta industrier ligger den värdeskapande 

tiden på mellan 0,05 % och 5 % av den totala ledtiden (Johansson-Vik 2009). Detta tyder på att det 

finns omfattande icke värdeskapande aktiviteter i hela processflödet. Nedan följer en analys av alla 

de icke värdeskapande aktiviteterna. 

6.1 ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER 

Typ 1 Muda identifierades i transport av ämnen till och från lager eller operationer, lyft av ämnen till 

processer samt manuell gradning efter borrning. Genom att förenkla aktiviteterna minskas gradvis 

slöseriet. Då fabrikslayouten inte är optimalt utformad med tanke på materialflöde är det svårt att 

undvika många av de transporter som sker i dagens läge. De lyft som sker i kapningsoperationen sker 

då billets ska in från billetslagret och till kapningsmaskinen. Till detta används en travers då varje 

billets väger flera hundra kg.  

Typ 2 Muda påträffades i överproduktion, lager, kötid, väntan, onödiga rörelser och 

omarbete/kassationer. De lager som identifierades låg i lager innan kapning, lager innan smide, lager 

innan svarvning och lager av produkter innan borrning. Något som förvånades var att det är ett 

flertal lager mellan smide och svarvning. Först hamnar de färdigsmidda ämnena i ett 

halvfabrikatlager, därefter får materialhanteraren en tillverkningsorder och checkar ut ämnena ur 

lagret och ställer dessa på en uppställningsplats (detta visualiseras också genom Station 7 i Figur 12). 

Då det finns plats vid den inplanerade maskinen kommer produktionsplaneraren och hämtar hela 

ordern och ställer den vid den aktuella maskinen, där ligger materialet och väntar tills att maskinen 

blir ledig. Ämnena kan ligga i flera dagar i respektive lager, vilket ställer frågan, varför inte bara ha ett 

enda lager och hämta när ett behov uppstår? Flera lager tar upp onödig yta, ökar genomloppstiden 

och ökar därför kapitalbindningen. Vid svarvningen uppstår köer och väntan, ofta kan ordrar stå 

uppemot en vecka vid maskinen innan bearbetning påbörjas på just den ordern. Dessa köer 

fastställer ett överflöd av PIA och bidrar till en ökad genomloppstid. Det höga antalet PIA bidrar också 

till en fördröjd återkoppling av fel. I produktionsprocessen återkommer det även omarbeten och 

kassationer med jämna mellanrum. Dessa omarbeten orsakas för det mesta av smidesoperationen 

och felen upptäcks inte förrän ämnena ska spännas upp i svarven. Några av felen kan vara att 

ytterdiametern inte blir jämn vilket medför att det blir väldigt svårt att spänna upp ämnet i maskinen. 

Det smidda ämnet kan också ha blivit för litet, vilket gör att svarvoperationen inte svarvar rent. 

Många av dessa fel kan åtgärdas med hjälp av en separat manuell svarv (Station 10 i Figur 12) eller 

fler verktygsbyten i varje order, fast med detta slösas den värdeskapande tiden bort. Det bästa hade 

varit om smedjan smider sina bitar rätt hela tiden. De onödiga rörelserna beror mycket på att 

arbetsplatserna inte är optimalt utformade, det beror också på att det inte finns en god ordning vid 
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varje arbetsplats där var sak har sin plats. Genom att införa 5S – ordning och reda, kommer de 

onödiga rörelserna att reduceras dramatiskt 

6.1.1 RÅVARULAGER 

Företaget genomgår just nu en stor förändring i lagernivåer. Bara i råvarulagret har lagervikten 

minskat från 500 ton till 300 ton billets. Det råvarulager som finns idag är allt uppbokat i 

tillverkningsordrar. Företaget anser själva att de har minskat lagret så mycket som det går, därför 

fokuseras det inte på att hitta åtgärder för detta lager. 

6.1.2 LAGER INNAN SMEDJA 

Det finns ett stort lager med produkter i lagret innan smedjan, närmare 65 produktionsdagar 

produkter baserat på att excenterpressen smider undan en artikel var tionde minut och de smider 

dygnet runt. Fast enligt operatörerna i smedjan är det inte vanligt att materialet till deras 

tillverkningsordrar ligger så länge mellan kapning och smedja, smedjan brukar ganska ofta vänta på 

att kapningen ska bli färdig. Detta tyder på att det är fel produkter som kapats till. Men då kapningen 

är den process som tar mest tid är det fortfarande bra att ha ett lager efter kapning för att säkerställa 

att smedjan kan producera. En stor potential till förbättringsarbete finns således i detta icke 

värdeskapande lager.  

Kapning av nio stänger med fyrkantprofil, 80 millimeters godstjocklek, tar i snitt 54 minuter i dagens 

läge. Den långa cykeltiden och oförmågan att vara flexibel är förklaringen till att kapningen har 

konstaterats vara hela processflödets flaskhals.  

Efter en diskussion med operatörer från smedjan kom det fram att kapning och smedja inte får 

samma prioriteringslista, därför saknar ofta smedjan det material som de ska bearbeta. En första 

förbättring som krävs är att bara kapa fram det exakta antalet ämnen som efterfrågas och ha samma 

prioritering som smedjan har. I dagens läge kapas det ofta upp stora serier med ordrar för flera 

veckor framöver som hör till samma stång för att slippa byta stång då det bara kvarstår en kort 

stångbit. Det skapar problem i lagret efter kapningen eftersom material ligger tillgängligt i lagret men 

det finns ingen direkt efterfrågan på det från smedjan. För att bli än mer flexibel kan det investeras i 

en kapklinga för att få en snabb kapning av kundordrar vilka kräver en snabb leveranstid, nackdelen 

med detta är att det är en dyr investering och en kapklinga ger även mer spånor än en vanlig 

kapmaskin, vilket betyder att material att bearbeta försvinner.  

En annan förbättring som finns är att höja kapaciteten i operationen. Detta ger en mer flexibel 

process. Idag jobbar en operatör endast dagtid med alla sju kapmaskinerna. När denne går för dagen 

får kapningen fortsätta utan tillsyn vilket kan resultera att ett flertal maskiner står stilla morgonen 

efter på grund av slitna sågband eller spåntrassel. Här finns det förbättringar att göra. Kvällsskiftet 

som jobbar i den skärande bearbetningen skulle kunna titta till kapningen några gånger under kvällen 

för att säkerställa att produktionen är igång. Ett alternativ är att skiftgången ökas på till tvåskift för 

att få fram mer material varje dygn.  
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6.1.3 LAGER INNAN SVARVNING 

Mellan smidesoperationen och svarvning ligger det idag ett stort halvfabrikatlager med färdigsmidda 

ämnen. Detta är något som är medvetet gjort för att säkerställa att kundorder ska kunna levereras i 

tid (helst samma dag som ordern kommer) då kapning och smide har de längsta processtiderna. Men 

trots detta sker det fortfarande förseningar. Den överproduktion som finns idag är en återkommande 

faktor i denna rapport, även de felaktiga produkterna. Ett annat problem med detta lager är att det 

ofta står material för flera veckor framöver vid maskinen. Som nämndes i avsnittet ovan består lagret 

egentligen av tre buffertar där materialet forslas ut i omgångar. Genom att strypa de ordrar som 

skickas ut på golvet kommer det att bli en fabrik med mer golvyta och en mer trivsam miljö.  

Men allt rotar sig i att det inte har funnits någon igenomtänkt produktionsplanering förut. Figur 20 

nedan visar vilka vägar som produkterna kan gå från halvfabrikatlagret efter smedjan. Beroende på 

vilken sorts produkt som ska tillverkas och vilka maskiner som är tillgängliga kan produkterna gå olika 

vägar. Den funktionella verkstaden är känd för de komplicerade materialflöden som kan uppstå, 

därför krävs en bra planering för att få produktionen att gå så smidigt som möjligt. En lösning för att 

undvika överproduktionen kan vara att sätta ett max antal produkter som får finnas i lagret innan 

den skärande bearbetningen börjar och därefter placera ut ordrarna till lämpliga maskiner i 

maskinparken.  

                             

 

FIGUR 20. LAGERPLATSER MELLAN VARJE OPERATION. 

6.1.4 LAGER MELLAN SVARVNING OCH BORRNING 

Många av de maskiner som finns i maskinparken klarar både av att borra och svarva. De enstaka 

borrmaskinerna som endast borrar har en snabb processtid, därför finns det inte något stort problem 

med att det stannar upp material mellan svarvning och borrning. Det enda som kan ställa till det är 

om borrmaskinerna är sönder eller om det har planerats att borrningen ska ta hand om ordrar från 

ett flertal svarvoperationer. Därför går det också här att införa ett max antal produkter / batcher som 

får stå innan operationen. 

6.1.5 LAGER MELLAN SVARVNING/BORRNING OCH MÄRKNING 

När den skärande bearbetningen är klar transporteras produkterna direkt till en uppställningsplats 

innan märkning. Märkningen har en väldigt snabb processtid och därför hinner de jobba undan allt 
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material som ligger på uppställningsplatsen på en dag. Detta lager är något som inte kommer att 

studeras noggrannare då det flyter på bra redan idag. 

6.1.6 ARBETSMILJÖ  

Något som upptäcktes ganska snart var att fabriken i allmänhet är väldigt ostrukturerad och smutsig, 

se Figur 21. Verktyg och backar (uppspänningsverktyg till svarv) saknas vid många maskiner, vilket 

också stärktes av den enkät som operatörerna vid skärande bearbetning har svarat på. Flertalet av de 

äldre maskinerna läcker olja och spånor, vilket bidrar till att de är väldigt smutsiga. Dessutom står det 

maskiner, verktyg och annat som aldrig används, både på golvet och i hyllor. Ett fåtal arbetsbänkar är 

städade och strukturerade. Pallar med ämnen står överallt direkt på fabriksgolvet istället för att de 

ligger i de pallställ som finns. Rök från maskinerna samlar sig vid taket på eftermiddagen på grund av 

åldern på de flesta maskinerna, dessutom byts inte alla filter särskilt ofta. De traverser som används 

för att lyfta in tunga ämnen i maskinerna har inte greppdon som passar till alla ämnen vilket betyder 

att dessa greppdon måste bytas ganska ofta då ämnena inte alltid ser likadana ut. Detta är en av 

orsakerna till att operatörerna inte orkar använda sig av traversen. En annan orsak är att det går 

mycket snabbare att lyfta in ämnena manuellt utan hjälp av traversen. Då de flesta ämnena väger så 

pass mycket är dessa arbetsställningar väldigt dåliga. 

Även kontoret har vissa brister i struktur och ordning, främst i databasen men också bland annat 

pappershantering, pärmhantering och förråd för kontorsmaterial. Genom att låta den administrativa 

delen av företaget, vilket innefattar ledningen, jobba med att få bättre struktur och ordning ses det 

som en bra förebild för resterande delar av företaget. 

 

  
FIGUR 21. EXEMPEL PÅ ORDNINGEN I FABRIKEN IDAG. 
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6.2 OMSTÄLL  

Andra icke värdeskapande aktiviteter är de många ställ som sker vid alla maskiner idag. Detta är 

något som är nödvändigt men drar onödig tid från den värdeskapande tiden. I till exempel smedjan 

tar idag ett ställ ca 30 minuter förutsatt att de har tillgång till alla verktyg som krävs. Verktyget som 

ska sättas in i excenterpressen måste förvärmas, detta sker med hjälp av ett värmeelement som 

värmer verktyget i 2 timmar. Oftast värms verktyget upp samtidigt som maskinen jobbar med en 

annan order, men vid kortare serier som är genomförda inom två timmar sker ändå en väntan på att 

verktyget ska bli nog varmt. En investering i ett till sådant värmeverktyg kan då vara ett förslag. Ett 

annat problem är att trucken ibland inte är tillgänglig vid ett ställ, vilket gör att stället tar onödigt 

lång tid. Trucken är klart nödvändig då den används till att hålla det tunga verktyget vid montering 

och även trycka fast det i excenterpressen. Då det är väldigt bråttom påstår operatörerna att ett 

omställ istället kan ta mellan 5 och 10 minuter. Men då krävs det att precis allting är framlagt för att 

ta ut det gamla verktyget och sedan bara sätta in det nya verktyget. För att de lättare ska veta när ett 

omställ ska göras lägger de en bit av annorlunda utseende på transportbandet in i induktionsugnen 

och sedan vidare till själva pressen. Då den biten kommer fram vet de att det är dags att ställa. 

Även hos den skärande bearbetningen tar omställen onödig tid. Ibland kan ställtiden vara uppemot 

en timme vilket då bland annat beror på att det inte finns färdiga program till vissa specialprodukter 

och att det saknas rätt backar vid maskinerna. Ett ställ vid en maskin på den skärande bearbetningen 

filmades med en videokamera för att få mer kunskap om hur ett omställ i en maskin går till, se Figur 

22. Videosekvensen analyserades sedan i programmet AviX för att se hur mycket av den totala tiden 

som verkligen är värdeskapande och om det finns några förbättringar att göra för att effektivisera 

arbetet. Analysen visade att det finns stor potential till förbättringsarbete. Arbetet med att försöka 

att reducera ställtiden är något som kan behövas för att företaget ska få en bättre fungerande och 

flexibel tillverkning, men det behöver inte åtgärdas på direkten.  

 

FIGUR 22. VIDEOSEKVENSER FRÅN DET ANALYSERADE OMSTÄLLET. 

6.3 KVALITETSKONTROLL 

De kassationer som nämndes tidigare i avsnitt 6.1 går till viss del att undvika genom att införa 

inspektion efter varje smidesbit. Det går direkt att se med blotta ögat om bitarna går att sätta upp i 

svarven eller inte. Med hjälp av förebyggande underhåll bör också maskinerna vara i så bra skick att 

de aldrig kan ge kassationer. 
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6.4 UNDERHÅLL 

I dagsläget finns det inget riktigt underhåll på maskinerna. När de går sönder försöker personalen 

först laga det internt, annars anlitas ett externt företag som försöker att laga felet. Många maskiner 

har temporära lagningar och får därför ofta återkommande haverier. Maskinerna grovrengörs sällan 

och nästan alla maskiner läcker också olja och spånor letar sig ut från maskinen vilket betyder att det 

fort blir en smutsig arbetsplats.  

6.5 ENGAGEMANG OCH BRA KOMMUNIKATION INOM FÖRETAGET 

Vid intervjuer med maskinoperatörer och även från den utskickade enkäten framgås det att 

personalen har försökt att jobba med förbättringar på sin arbetsplats men att det har varit svårt att 

få respons från ledningshåll. Detta har bidragit till en något negativ syn på ledningen från den 

personal som arbetar ”på golvet”. Ledningen bör vara starkt engagerad och drivande i arbetet mot 

en förbättrad process. Helst ska det finnas en speciell chef/coach för förbättringsarbetet. 

Ledarskapet hos denna måste vara stödjande och coachande för att få en framgångsrik utveckling 

och för att ha ett bra medarbetarskap krävs en vilja och en tro på utveckling. Medarbetare som är 

delaktiga och som har en förståelse samt kunskap om helheten i processen leder till en långsiktig, 

uthållig och hållbar utveckling.  
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7 ETT FRAMTIDA TILLSTÅND  
Avsnittet förklarar i detalj det framtida tillstånd som tagits fram med hjälp av nulägesanalysen. Först 

beskrivs förbättringsförslag kring de aktuella tillverkningsstegen och lagren för svetsflänsen i 

fabriken, därefter kommer generella förbättringsförslag. 

Från nulägesanalysen går det nu att dra slutsatser om hur ett framtida läge skulle kunna se ut. Det 

framtida läget ses i Bilaga 9. Från en genomloppstid på ca 66 dagar har tiden minskats drastiskt. I det 

framtida tillståndet tar det endast 6,5 dagar för en produkt att bli till en färdig produkt, vilket innebär 

att den värdeskapande tiden är 0,2 % istället för som i nuläget 0,02 %. Detta är ett stort steg vägen 

mot ett företag som tillverkar rätt saker i rätt tid. 

7.1 PROCESSFÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  

De största skillnaderna till ett framtida läge går att göra vid varje lager som finns i dagens fabrik. 

Råvarulagret fungerar redan idag som en sorts supermarket där lagernivåerna kontrolleras varje 

vecka och det fastställs ifall det behövs mer material. Nackdelen med att det ligger ämnen i 

råvarulagret är att de har så lång leveranstid från leverantör, denna kan vara uppemot 12 veckor.  

Mellan kapning och smedja bör FIFU-principen tillämpas, med produkter för fyra produktionsdagar.  

Något som först diskuterades var att använda sig av en supermarket för att på så sätt ha hög 

omsättning. Men då det finns ca 1700 olika smidesartiklar bestämdes ganska snart att detta inte var 

möjligt då det skulle innebära ett lager med hög kapitalbindning istället för ett smidigt lager med kort 

liggtid. Med FIFU-principen omsätts det lagret väldigt snabbt vilket innebär att liggtiden för en 

produkt är maximalt fyra dagar och det ligger bara produkter i lager som det verkligen finns en 

efterfrågan på. De fyra dagarna grundar sig på att det ska finnas en viss säkerhet mot smedjan ifall 

det krånglar för kapningen. Vid en enkel kalkylering som grundar sig i att excenterpressen smider till 

ca 1000 ämnen varje dag, skulle det ta mer än sex dagar för en kapningsmaskin att kapa upp dessa 

tusen bitar. Som tur är finns det ett flertal kapningsmaskiner, det enda som det borde tänkas på är 

att inte kapa till för många bitar. Om det inte hjälper, att kapa upp rätt mängd men inte i rätt tid, är 

ett förslag att sätta in skiftgång vid kapningen eller ta hjälp från kvällsskiftet. Fyrkant 80-stänger är de 

allra vanligaste stängerna och därför kan en eller flera kapmaskiner tillägnas till att endast kapa dessa 

stänger. Det går även att använda sig av en specifik kapmaskin till de specialprodukter som 

efterfrågats.  

En ny planeringspunkt läggs hos excenterpressen då denna är själva hjärtat i produktionen. För att 

kapningen ska veta vilka produkter som kommer att efterfrågas kommer även den processen att få 

en ”order” fyra dagar innan den riktiga ordern kommer till smedjan. Då har förhoppningsvis 

kapningen hunnit kapa de efterfrågade ämnena, både till excenterpressen och till hejaren. I 

framtiden bör också tillverkningsordrarnas batchstorlek minskas för att få ett snabbare flöde genom 

fabriken. Detta innebär att det krävs fler omställningar i överlag och därför bör det avvägas att 

använda sig av SMED-metoden för att optimera ställen. Vid ett omställ av excenterpressen måste ett 

varmt verktyg säkerställas, rätt ugnstemperatur och rätt temperatur på första biten. 
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Lagret mellan smedja och svarvning ska också fungera med FIFU-principen för att få ett så snabbt 

flöde som möjligt utan att binda upp en massa onödigt kapital. I framtiden bör det maximalt ligga 

ämnen för en produktionsdag fördelat på alla de svarvar som finns. Exempelvis är bearbetningstiden 

för den analyserade svetsflänsen ungefär 4 minuter, vilket är bägge svarvtempona. Detta betyder att 

en svarv klarar av att tillverka ca 220 svetsflänsar på en produktionsdag, förutsatt att maskinen 

producerar i 16 timmar. Alltså får det maximalt ligga 220 ämnen i lagret före den svarven. Detta 

medför att det inte kommer att bli så stora lager mellan första svarvoperationen och det eventuella 

andra svarvtempot eller mellan svarvning och borrning. 

Ett visuellt och praktiskt sätt att åstadkomma ett kontinuerligt flöde genom FIFU är att golvmarkera 

för exempelvis tre pallplatser bredvid maskinen, se Figur 23. Då alla dessa platser är fyllda (Utan att 

lasta på höjden) har maskinen nog med material och fler pallar får inte ställas fram, vilket den 

vänstra figuren nedan visar. Detta betyder att processen innan måste stanna för att inte 

överproducera. Då den första pallen är färdig flyttas de två resterande pallarna fram och på sätt blir 

den tredje pallplatsen ledig vilket innebär att material får ställas dit, som figuren till höger nedan 

visar. Det går även att använda sig av ett rullband under pallarna så att de automatiskt flyttar fram 

ett steg då den första pallen är färdigbearbetad. 

                                         

FIGUR 23. VISUELL BILD ÖVER FIFU-PRINCIPEN. 

Idag är märkningen ett ganska bra exempel på hur en FIFU-bana skulle kunna fungera. De får 

material för en produktionsdag på morgonen och hinner jobba undan allt det under dagen.  

7.2 GENERELLA FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

En viktig del i införandet av Lean-filosofin är att den ska genomsyra hela företaget, inte bara i till 

exempel produktionen. Det ska finnas en balans i hur väl Lean har implementerats i hela företaget 

för att organisationen ska fungera så optimalt som möjligt. Hela företaget behöver också införskaffa 

större kunskap och förståelse för vad alla olika avdelningar arbetar med, då kanske den klyfta som 

finns idag mellan exempelvis kontor och verkstad så småningom försvinner.  

Vid flertalet processteg förekommer det en viss väntan, det kan vara väntan på material, väntan på 

arbetsinstruktioner eller väntan på att den värdeskapande processen ska vara färdig. Som tidigare 

nämnts är väntan ett slöseri som måste reduceras. Vid denna väntan kan personalen då istället för 

att bara sitta ned och inte göra något, aktivt sköta underhåll på maskinen, komma på 

förbättringsförslag och även ta fram nytt underlag. 
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7.2.1 5S 

Visuellt har fabriken stor potential att bli mycket bättre. Som nämndes i avsnitt 6.1.6 är det väldigt 

rörigt och smutsigt i fabriken idag. Genom att införa 5S erhålls en välorganiserad och välstädad 

arbetsplats samtidigt som säkerheten runt maskinerna och på det fria golvet ökar vilket bidrar till 

färre arbetsplatsolyckor. Även utanför fabriken skulle en rejäl uppstädning krävas för att få bättre 

ordning. Då 5S är implementerat helt blir det också lättare att identifiera slöserier och det blir 

enklare för nyanställda att komma in i rätt rutiner och det blir enklare att hitta saker. Det skapas även 

tillsammans en målbild på det perfekta läget som alla strävar mot att uppfylla. 

7.2.2 FÖRBÄTTRINGSGRUPPER 

Den personal som arbetar i verkstaden är en stor källa till kunskap i hur deras arbete kan förbättras, 

förenklas och effektiviseras. Detta bör därför utnyttjas i så kallade förbättringsgrupper. Grupperna 

kan exempelvis träffas en gång i veckan för att gå igenom vilka förbättringar som finns på 

arbetsplatsen, hur de ska genomföras och vem/vilka som ska utföra dem. Förbättringarna ska även 

följas upp för att se till att de nya rutinerna hålls och för att se att det verkligen blev en förbättring. 

Detta medför att personalen känner sig mer delaktiga i företaget och blir på så vis mer engagerade i 

sitt arbete. En viktig del är att ledningen är med och visar sitt intresse i förbättringarna och även låter 

personalen få genomföra förbättringsförslag som de kommer med. Ledningen måste även följa upp 

förslagen och ge en bra förklaring till varför vissa förbättringsförslag inte går att genomföra. En eller 

flera tvärfunktionella grupper bör startas som har ansvaret att hitta förbättringar till hela flödet. 

Grunden till dessa förbättringar bör vara en värdeflödesanalys som de själva får vara med att ta fram. 

Det är engagemanget hos alla medarbetare som gör värdeflödesanalysen så korrekt som möjligt. 

Med hjälp av värdeflödesanalysen kommer en rad genomförbara åtgärder fram som kan förbättra 

flödet avsevärt men som knappast behöver betyda investeringar eller ombyggnationer. 

7.2.3 TPU 

Ett företag som kräver korta ledtider och en hög leveransprecision måste ha produkter i ett ständigt 

kontinuerligt flöde genom stabila processer. En stor förutsättning för detta är att minimera slöserier, 

störningar och förluster. Många av de störningar som finns i processen idag är maskiner och 

utrustning som inte pålitliga. Genom att införa TPU fås ett systematiskt sätt att undvika dessa 

störningar. Vid TPU söks alltid orsaken till varför felet inträffade och på så vis förhindras att samma 

fel uppstår igen. Även operatörerna får ett större ansvar för deras maskiner vad gäller underhåll. 

Checklistorna som nämndes i teoriavsnittet (Kapitel 3.3) har en väldigt stor betydelse i arbetet mot 

perfekt underhållna maskiner. Dessa listor är något som operatörerna själva skapar, det bör finnas en 

planering för vad som ska underhållas varje vecka, varje månad, varje kvartal och varje år.  

7.2.4 SMED 

Ett annat stort slöseri är de långa ställ som finns idag. Genom att analysera och optimera 

omställningarna erhålls snabbare omställningar och därmed en ökad utnyttjandegrad. Detta kan 

åstadkommas exempelvis med hjälp av programvaran AviX där man filmar ett omställ och sedan 

söker efter förbättringsåtgärder. SMED-metoden bör implementeras efter att processerna har 

balanserats och personalen är i full gång med förbättringsarbetet.  
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7.2.5 LAYOUT 

Ett större projekt som finns är att ändra om fabrikslayouten helt för ett smidigare materialflöde 

genom fabriken. Som det är nu vandrar ämnena fram och tillbaka utan någon bra struktur och har 

långa transportsträckor. Något som går att analysera är också hur optimalt maskinerna står på 

respektive arbetsplats.  

7.2.6 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 

I nuläget vet inte företaget vad det är för utfall på kassationer, de har alltså ingen 

kvalitetsuppföljning. Uppföljningen är en bra grund till ett fortsatt förbättringsarbete då den talar om 

vad som är fel med kassationerna samt att det går att se om det är ett återkommande fel.  Även 

uppföljning då maskinerna havererar är en bra grund till förbättringar. 

7.2.7 VISUELL PRESTANDA 

För att lättare få en uppfattning om hur det går i produktionen kan tavlor sättas upp som visar just 

detta. Figur 24 nedan visar ett exempel på hur en sådan kan se ut. Ett annat mätetal som kan sättas 

in är ekonomi, alltså hur det går för företaget. Även vad 5S innebär bör finnas med på tavlan för att 

få en större förståelse och större engagemang hos alla medarbetare. 

Företagsmål 
Målet för företaget, t.ex. ett år framöver 

Att göra: 
Färdig-
ställt: 

Avdelningsmål 
Målet för avdelningen, koppla till företagsmålet 

 
Lista på beslutade 

förbättringar 

 

Produktion Kvalitet Reparation Trivsel  

Prod. 
Grp Antal Utfall Diff Kommentar    

 

          Antal kass Maskin- Attityd-  

          /vecka underhåll mätning  

            
 

   

          Anslagstavlan Ergonomi  

          

Övrig information 

Antal tillbud/ 
 

          arbetsskador/ 
 

          läkarbesök 
 

FIGUR 24. EXEMPEL PÅ HUR PRODUKTIONSPROCESSERNAS PRESTANDA KAN VISUALISERAS I VERKSTADEN. 

Detsamma gäller för den administrativa delen av organisationen. Genom att få se hur det går för 

företaget både gällande till exempel försäljning, inköp och förbättringsarbete åstadkoms större 

engagemang från alla medarbetare.  

7.2.8 INFORMATIONSFLÖDE 

En stor del av BÅEM Nordic Flanges problem idag är att de tillverkar fel saker. Det har inte riktigt 

funnits någon styrning gällande orderprioriteringar vilket har slutat med att en massa material ligger i 

lager och binder kapital. Med det nya produktionsplaneringssystemet som håller på att 

implementeras bör denna situation förbättras avsevärt. En vecka innan ordrarna läggs ut för 

tillverkning bör ordrarna frysas, det vill säga att ordningen eller vilka ordrar som ska tillverkas inte 

kan ändras om. Med hjälp av detta kommer hela flödet flyta på bättre och tillverkningsordrarna 
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skickas ut i rätt prioritetsordning vid rätt tid. Det får inte förekomma akutordrar som får förtur i varje 

maskin. Dessutom bör produktionsplaneraren spendera mer tid ute i verkstaden för att få en 

uppfattning om hur det verkligen går till i tillverkningen och vilka problem som kan uppstå. 

Det krävs en bättre koll på varje maskin för att veta exakt vilken maskinbeläggning som finns. Idag 

rapporterar operatörerna endast in när de är klara med den aktuella tillverkningsordern, inte när de 

startar med den. Maskintider och ställtider måste samlas in, även hur många kassationer som sker 

och hur ofta samt hur länge en maskin har ett haveri. Detta är något som operatörerna själva bör 

göra. 

En annan viktig del i informationsflödet är kundens del i det hela. Företaget måste kräva ett riktigt 

ritningsunderlag för att säkerställa att produkterna blir korrekta. 

7.3 UTBILDNING 

Det som har starkast inverkan på ett företags förändringsarbete är ledarskapet i kombination med 

medarbetarskapet. Det måste finnas ett förtroende mellan medarbetare och ledning för att få ett 

engagemang till förändringar. Genom utbildning i såväl ledarskap som kommunikation blir både 

ledning och medarbetarna mer engagerade och det blir svårare att misslyckas i förändringsarbetet. 

För att alla medarbetare ska känna en delaktighet i förändringsprocessen bör också de utbildas i 

grundläggande produktionsteknik med fokus på ett resurssnålt arbetssätt och ständiga förbättringar.  
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8 HANDLINGSPLAN 
En handlingsplan är ett konkret uppslag som på kort sikt styr arbetet i företaget. Den är uppbyggd av 

de olika aktiviteter som ska göras, vilka tillsammans slutligen ska nå de mål som finns, både på kort 

och på lång sikt. Nedanstående handlingsplan kommer att visa hur personalen praktiskt kan 

implementera det framtida tillståndet som nämndes i avsnitt 7. 

Målet med implementeringen av Lean produktion på BÅEM Nordic Flanges är att bland annat 

åstadkomma: 

 Ökad leveransprecision (till 95 %) 

 2 veckors ledtid för A & B artiklar 

 Minskade lagernivåer 

För att nå dessa punkter krävs en konkret handlingsplan, speciellt för det nästkommande året, där 

stegen är prioriterade enligt vad som är mest akut att implementera. 

Steg 1: Utbildning. Utbildning är det första steget i rätt riktning. I totalt ca 4 h ska alla medarbetare 

utbildas i vad Lean produktion är och hur det ska implementeras i företaget. Alla måste ha samma 

kunskapsnivå för att det ska bli ett smidigt genomförande. Ett enkelt och visuellt sätt för att få all 

personal att förstå vad Lean produktion innebär är att spela det så kallade Lean-spelet. Därefter kan 

separata utbildningar ske inom specifika Lean-verktyg. 

Vid varje nytt moment som ska sättas in bör PDCA-metoden användas för att få ett mer lyckat 

resultat. 

Steg 2. Implementera 5S tillsammans med förbättringsgrupper. För att snabbt få ordning och reda i 

fabriken, både på kontoret och nere i verkstaden, bör 5S implementeras ganska snart. 

Förbättringsgrupperna kommer att målmedvetet arbeta med att göra hela produktionen mer 

produktiv och optimal.  

Steg 3. Kvalitets- och produktionsuppföljning. En av grunderna till ett fungerande förbättringsarbete 

är att nyttja korrekta uppföljningar. Genom att utveckla en standard för dessa uppföljningar kommer 

de att följas bättre och en bättre koll åstadkoms på hur det går både för produktionen och för 

kontoret. 

Steg 4. Minskade lagernivåer. Genom att sakta minska lagernivåerna lyfts problemen fram ur det 

dolda och det går att se var det finns förbättringspotential.  

Steg 5. Implementera FIFU. Då alla minimerade lager flyter på är det dags att sätta in FIFU-principen i 

de aktuella lagren, vilka dessa lager är kan ses i värdeflödesanalysen i Bilaga 9. Det är viktigt att 

implementeringen följs upp så att FIFU-banorna fungerar så smidigt som möjligt. Om inte, korrigera 

och testa igen, allt enligt PDCA-metoden. 

Steg 6. Uppföljning. Följ nu upp de föregående stegen för att säkerställa att de fungerar korrekt. Gör 

en ny handlingsplan om det inte fungerar.  
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Steg 7. Börja med TPU. Totalt produktivt underhåll krävs för att ha stabila maskiner som inte 

havererar så ofta. Till operatörsunderhållet bör en standard och rutiner diskuteras fram. 

Steg 8. Säkerställ produktionsplaneringen. Nu bör produktionen ha höjt sin produktivitet, det gäller 

nu också att den administrativa delen följer med i förbättringsarbetet så att den delen i företaget 

inte blir till en flaskhals som hämmar produktionseffektiviteten. Genom att använda sig av en 

värdeflödesanalys som följer en kundorder från mottagande till att den kommer ut i verkstaden i 

form av en tillverkningsorder, bör man få se vad som är värdeskapande samt icke-värdeskapande i 

detta flöde. Se även över produktionsplaneringen och styrningssystemet för att säkerställa att den 

fungerar så optimalt som möjligt. Skapa de förutsättningar som krävs för att få ett så kundorderstyrt 

flöde som möjligt som levererar inom planerad tid och säkerställer att rätt mängd produceras (ingen 

överproduktion). 

Steg 9. Minska batchstorlekarna. Med en mindre batchstorlek rör sig materialet snabbare igenom 

flödet vilket betyder en minskad ledtid för varje artikel. En stor kundorder kan delas upp i många 

olika batcher för att få ett smidigare flöde. 

Steg 10. Använd SMED. För att hela flödet ska flyta på smidigare bör SMED-metoden användas vid 

alla de maskiner som någon gång ställer om inför nästa order.  
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9 PÅBÖRJAT FÖRBÄTTRINGSARBETE 
Avsnittet går igenom det förbättringsarbete som hittills har åstadkommits med hjälp av en extern 

konsult. 

BÅEM Nordic Flanges ingår i en grupp av företag som fått bidrag till att få hjälp av en konsult för att 

implementera Lean produktion. Företaget OptiLean med Jan-Erik Johansson Vik som konsult har fått 

till uppdrag att hjälpa BÅEM Nordic Flanges AB med detta. Jan-Erik, Janne, började arbetet med 

företaget i mitten av september 2009 där det första målet var att påbörja 5S i två pilotgrupper, en 

produktionsgrupp nere i verkstaden och även hela kontoret. En sammanfattning av alla möten som 

varit innan jul går att se i Bilaga 10. Samarbetet mellan företaget och den externa konsulten kommer 

att pågå ända fram till hösten 2010 då det är tänkt att implementationen av 5S i hela företaget ska 

vara klart, målstyrda förbättringsgrupper ska vara uppstartade, ett fungerande operatörsunderhåll 

ska vara påbörjat och SMED-metoden ska användas. 

I skrivande stund har tre av fem steg i 5S genomförts med mycket goda resultat. Speciellt hos 

pilotgruppen nere i verkstaden ses det stora visuella förändringar. Examensarbetaren har deltagit vid 

de flesta introduktionsmöten för nästkommande steg. Varje möte har varit med cirka tre veckors 

mellanrum för att medarbetarna ska hinna med att iordningställa allt som hör till steget. 

I verkstaden har personalen i pilotgruppen verkligen varit engagerad i 5S, de har till och med köpt in 

golvfärg för att få ett golv som lättare går att rengöra. Med det målade golvet blir också smutsen mer 

synlig och personalen blir då förhoppningsvis bättre på att städa för att hålla rent. Truckgångarna har 

även markerats. Alla onödiga saker och maskiner som hör till denna grupp är bortsorterade och 

verktygsplatser är uppmarkerade. De fyra maskinerna som hör till denna produktionsgrupp har 

grundligt rengjorts. Vid städtillfället hjälpte konsulten och examensarbetaren till, även VD:n och 

produktionschefen var engagerade i städningen som tog en hel dags slit. I Figur 25 - Figur 27 nedan 

ses före- och efterbilder från pilotgruppen i verkstaden.            

Figur 25 visar en del av resultatet av den sortering, systematisering och städning som genomförts av 

pilotgruppen på verkstaden. En gammal maskin har flyttats och golvet är målat. Det är bättre ordning 

på vad som får stå på golvet och det är golvmarkeringar för var vissa saker ska stå. 

           
                                                                                                 

            

FIGUR 25. FÖRE- OCH EFTERBILDER FRÅN EN DEL AV DET FRIA VERKSTADSGOLVET. 
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En nackdel med det målade golvet är att det snabbt ser smutsigt ut, smutsen tillsammans med 

kylvätskan från maskinerna gör att golvet blir väldigt klibbigt och halt. Men när hela verkstaden har 

implementerat 5S och målat golvet i hela fabriken samt åtgärdat alla läckage kommer detta problem 

att försvinna. 

Maskinen i Figur 26 är den maskin som varit smutsigast i hela fabriken och hade inte blivit rengjord 

eller tömd på spånor på flera år. Transportbandet till maskinen är inte helt täckt, detta är på grund av 

att spånorna lätt fastnar inuti transportanordningen. Detta medför dock att en stor del av spånorna 

hamnar utanför transportbandet och bildar snabbt högar med spånor. En punkt på förbättringslistan 

är att sätta något slags skydd över banden för att minska nedsmutsningen som spånorna 

åstadkommer. 

              

                                    

FIGUR 26. FÖRE – OCH EFTERBILDER FRÅN EN AV MASKINERNA SOM TILLHÖR PILOTGRUPPEN.  

Vid arbetsplatsen i Figur 27 har stora förändringar redan skett. Maskinen har flyttats för att lättare 

komma åt spåntunnan vid tömning av denna, hela transportbandet har sänkts för att spånorna 

lättare ska falla ner på transportbandet vid bearbetning. Ett uppsamlingskar har även tillverkats för 

att förhindra läckande olja och kylvätska direkt på golvet. Golvet håller även här på att målas för att 

få en mer lättrengjord yta. Maskinen är inte rengjord i skrivande stund men detta ska slutföras innan 

januari 2010. Den lilla traversen vid arbetsplatsen är återställd till ett fungerande tillstånd. 

Verktygstavlan hade sedan tidigare skuggfigurer för verktygen, men är nu fullständigt uppmärkt.                  
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FIGUR 27. FÖRE- OCH EFTERBILD PÅ EN AV ARBETSPLATSERNA. 

Vid tillfället då korten för efterbilderna togs, rengjordes ännu en golvyta för att kunna måla, se Figur 

28. Personal höll även på att reparera maskinen som just hade flyttats och mer förbättringsprojekt 

var på gång. 

 

FIGUR 28. STÄNDIGT PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGSARBETE. 

Även på kontoret har förbättringsarbetet påbörjats, förråd har rensats ur och personalen har märkt 

upp specifika platser till olika material. Det stora arbetet med 5S på kontoret har inneburit att sortera 

i datorer, alltså att få bra struktur och ett standardiserat system för var och hur olika filer ska 

placeras. Även alla pärmar har fått ett enhetligt utseende och det är lättare att hitta bland dessa.  

Hela företaget har även genomgått utbildning i Lean med hjälp av Lean-spelet, se Figur 29. Detta har 

visats sig öppna upp ögonen för de flesta på företaget för olika förbättringsmöjligheter. Vid Lean-

spelet assisterade examensarbetaren och deltog i de diskussioner som uppkom.  
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FIGUR 29 PERSONAL FRÅN BÅEM NORDIC FLANGES SOM SPELAR LEAN-SPELET. 

I slutet av examensarbetet startades även en förbättringsgrupp som ska fokusera på förbättringar för 

hela flödet. Denna tvärfunktionella grupp ska med hjälp av examensarbetaren först gå igenom 

värdeflödesanalysen och sedan diskutera fram en handlingsplan utifrån det underlag som finns med i 

rapporten. Aktiviteterna i handlingsplanen ska även följas upp veckovis för att se till att det ständigt 

sker förbättringar. 
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10 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras och reflekteras kring examensarbetet och examensarbetaren går igenom 

vad som kunde ha gjorts annorlunda och vilka problem som uppkommit. 

10.1 PROJEKTARBETET 

Jag anser att målet med examensarbetet är uppfyllt. En utredning har genomförts för att ta reda på 

hur genomflödet genom hela fabriken skulle kunna gå snabbare. De förbättringsförslag som har 

arbetats fram är till för att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna och för att förbättra hela 

genomflödet. Den kartlagda produkten följdes genom fabriken, detta var dock en ganska översiktlig 

kartläggning då jag bara följde en produkt och inte en produktfamilj. Resultatet från kartläggningen 

visade att fel produkter tillverkades vid den första operationen vilket hade stor effekt på de 

efterkommande processerna. Samtidigt som vissa av företagets processer lider av materialbrist, 

binds även en stor mängd material i lager. En annan orsak till de problem som finns idag är att 

produktionen inte kan planeras optimalt då det saknas informativ data för alla processer.  

Om tid funnits skulle en mer djupgående analys ha gjorts med fler tidsstudier för att säkerställa de 

tider som samlats in. Projekttid försvann i början av arbetet då det inte fanns någon definitiv plan för 

vad som egentligen skulle göras, det enda som hade konstaterats var att det skulle göras en 

tidsstudie på alla förekommande produktionsmoment och sedan en analys av studien för att få fram 

förbättringsförslag. Detta påbörjades lite smått men jag insåg ganska snart att det var en omöjlig 

uppgift att på så kort tid få ihop det till ett lämpligt examensarbete. Konsulten Janne gav som förslag 

att jag skulle göra en värdeflödesanalys på en frekvent tillverkad produkt och sedan komma med ett 

förbättrat framtida läge och förbättringsförslag för att nå detta framtida läge. Därför ändrade jag 

fokus på projektet som till en början mest handlade om tidsstudier till ett projekt där en 

värdeflödesanalys var grunden till ett förbättringsarbete och där det snabbt gick att få fram visuella 

resultat. De flesta av de förslag som genererats har diskuterats fram i samarbete med Janne vilket 

har varit väldigt givande då jag lärt mig mycket kring hur man egentligen bör tänka vid en 

värdeflödesanalys . 

Under arbetets gång har data samlats in genom observationer ute i fabriken, tidsstudier, intervjuer, 

en enkätundersökning samt diskussioner med berörd personal. Tidsstudierna har gett en bättre 

uppfattning kring arbetet och de har även visat hur mycket cykeltiden och ställtiden kan skilja mellan 

olika operatörer på olika skift. För att få en högre reliabilitet för dessa tider bör tidsmätning ske 

under en längre period och se till att tider insamlas från alla inblandade operatörer.  Observationerna 

har gjorts under hela arbetets gång där små brister har åskådliggjorts vilka kan innebära stora 

problem så småningom, till exempel svåråtkomlig säkerhetsutrustning. Intervjuerna och 

diskussionerna har gett stor feedback till arbetet då det är personalen själva som ser de största 

problemen med dagens produktion.  

Den utvalda produktens väg genom fabriken kartlades, ett bekymmer med detta är att den bara visar 

processflödet för svetsflänsen, som har ett av de mest enkla typer av flöden i fabriken. Andra 

produkter kan bland annat både gå igenom en extern skärningsoperation, värmebehandling och/eller 

svetsning. Detta är något som förbättringsgrupperna måste jobba vidare med. Något som även tas 
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hänsyn till är att kartan över nuläget endast är en ögonblicksbild för hur situationen var just den 

dagen. Kartan måste ständigt uppdateras.  

Grundorsaken till de flesta problem som finns idag är att det inte finns något optimalt fungerande 

produktionsplaneringssystem, fel produkter tillverkas vid fel tidpunkt. I framtiden bör en noggrann 

studie göras kring produktionsplaneringen för att få en bra planering. Ett sätt att underlätta 

planeringen kan vara att använda sig av ett simuleringsprogram som simulerar hela fabrikens flöden. 

Där kan det då undersökas vad olika lösningar ger för resultat på genomloppstiden och på lagren 

mellan operationerna. Till detta krävs dock riktiga cykeltider och ställtider från alla maskiner, hur ofta 

de havererar och tillgängligheten hos maskinen. 

10.2 IMPLEMENTERING AV LEAN 

En viktig del för att företaget ska få en lyckad implementering är att alla medarbetare är engagerade 

och har förståelse för varje individs viktiga del i företaget. Idag finns inte hela den förståelsen på 

BÅEM Nordic Flanges, från de observationer som gjorts består företaget av två skilda grupper, 

kontoret och verkstaden. För att få en bättring krävs mer samarbete mellan grupperna, den 

tvärfunktionella gruppen som ska titta på förbättringar till hela flödet är ett bra exempel på hur det 

går att åstadkomma en bättre relation mellan de två grupperna. Det som har starkast inverkan på ett 

företags processer är just hur bra medarbetarskapet är i kombination med ett ledarskap.  

En annan central roll i implementeringen är att få hela kontoret engagerat. Nere i verkstaden är det 

lätt att se alla förbättringar med den nya filosofin, men på kontoret är det inte alltid så lätt att visuellt 

se att det sker förbättringar. Mycket av de administrativa uppgifterna sker i datorn där det kanske 

inte är så lätt att koppla förbättringspotentialen. Därför kan det vara bra för hela kontoret att spela 

ett Lean-spel som fokuserar på de administrativa uppgifterna i ett företag.  

Det framtida läget som arbetats fram och som visas i Bilaga 9 kan nog bli svårt för företaget att 

förverkliga då det kräver helt stabila processer som endast tillverkar den studerade svetsflänsen. 

Företagets nisch är att kunna tillverka specialbeställda flänsar vilka kräver en längre genomloppstid 

eftersom mer tid måste ägnas till vilken ugnstemperatur som krävs, dessutom måste maskinerna 

omprogrammeras för en passande tillverkning.  Men med hjälp av de förbättringsförslag som finns i 

anslutning till det framtida tillståndet, kan nog fabriken bli mycket smidigare, även om den inte når 

målet på en genomloppstid på 6,5 dagar. 

Handlingsplanen är en grov men fullkomligt genomförbar plan på vad de nästkommande månaderna 

kan tänkas innehålla för att åstadkomma ett förbättrat flöde. Det finns inget tidsperspektiv på den, 

det är något företaget får ta ställning till då jag inte har någon erfarenhet på hur lång tid det kan 

tänkas ta att implementera de olika delarna som är med i planen. 

10.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Det har varit en utmaning att mer eller mindre självständigt få projektet lämpat som ett 

examensarbete, både vad gäller arbetsbörda och arbetsområde. Eftersom att företaget har 

begränsad eller ingen erfarenhet av examensarbetare sedan tidigare har det till stor del legat på mitt 

ansvar att dessa kriterier uppfyllts. Detta var inte särskilt lätt till en början då arbetet fortfarande 
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handlade om att göra tidsstudier, något som jag inte alls har några erfarenheter av. När 

projektinnehållet ändrades blev det genast mycket roligare och därför även lättare att känna ett 

engagemang. Konstruerandet av en värdeflödesanalys har redan en tydlig och fördefinierad metodik, 

värdeflödesanalyser är också något jag är van vid från mina tidigare studier vid LTU. Analysen 

framkallade många alternativa lösningar på hur olika framtida lägen kan se ut, men det slutgiltiga 

förslaget anser jag vara det mest verklighetsförankrade och praktiskt genomförbara på företaget i 

fråga. 

Jag har fått många bra erfarenheter från projektarbetet då jag fått följa ett riktigt företag som just 

varit i startgroparna till att införa Lean produktion. Speciellt mycket lärdom har jag fått av de möten 

och samlingar som varit för att diskutera igenom de åsikter som finns i personalstyrkan. Något som 

har förvånat mig är att det finns så mycket outnyttjad kunskap och stort engagemang hos personalen 

på BÅEM vilket har öppnat mina ögon för att samma sak kanske gäller på många andra liknande 

industriföretag.  Det gäller bara att trycka på rätt knappar för att få ta del av denna kunskap!  
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Hej! Som ni vet är BÅEM i startgroparna till att införa Lean Produktion vilket innebär till stora 

delar att få ner genomloppstiden i fabriken för alla artiklar och att få bättre ordning i hela 

produktflödet. Jag har fått till uppgift att först göra en produktionsteknisk studie och 

därefter komma med förslag på åtgärder som ska ge en smidigare tillverkning. 

 

 Nu skulle jag vilja veta Din åsikt på hur nuläget ser ut och vilka förbättringsområden som 

finns, enkäten är helt anonym: 

 

1. Hur organiserad/städad upplever du din arbetsplats? 

 

Mycket God  God Dålig Mycket Dålig                      

  

 

 

2. Hur ofta städar du din arbetsplats (sopar golv, plockar undan, grovrengöring av insidan på 

maskinen m.m. )? 

 

____________ /vecka 

 

3. Hur ofta sker det maskinunderhåll på din maskin/dina maskiner (i form av förebyggande 

åtgärder som rengöring, smörjning, byte av filter, reparationer m.m.)? 

 

____________ /år 

 

4. Har du god ordning på de verktyg som används vid din arbetsplats? 

 

Mycket God  God Dålig Mycket Dålig                      

  

 

 

5. Finns det saker vid din arbetsplats som används mindre än 1 gång/halvår? 

JA                           NEJ 

 

 

I så fall, vad? 
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6. Har du alla de verktyg som krävs till ett snabbt ställ av maskinen? 

 

JA                           NEJ 

 

 

Om nej, vad brukar saknas? 

 

 

 

7. Är de verktyg som du använder dagligen till maskinen lättillgängliga (inom 2m radie från 

maskinen)?  

 

JA                           NEJ 

 

 

8. Hur ofta sker ett maskinhaveri vid din arbetsplats (ett stopp som varar längre än tio minuter 

och som inte är ett ställ eller liknande) 

 

____________ /vecka 

 

- Vad beror stoppet på (t.ex. bristande rutiner, förslitning, konstruktionsfel, programmeringsfel 

m.m.)? 

 

 

 

9. Är det ett bra samarbete mellan dig och dina medarbetare då ett maskinhaveri sker? 

 

              JA                           NEJ 

 

 

10. Hur ofta har maskinen småstopp som är mindre än fem min (byte av skär, ta bort spån som 

fastnat osv. )? 

 

____________ /h 

 

- Vad beror småstoppen på hos din maskin? 
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11. Hur ofta kommer det in material som har så bristande kvalitet från föregående operation att 

det inte går att bearbeta? 

 

____________ /skift (dag) 

 

12. Hur ofta måste du skrota eller skicka bearbetade bitar till ombearbetning på grund av 

defekter på produkten? 

 

___________ / skift (dag) 

 

- Vad finns det för orsak till defekten?  

 

 

 

13. Hur ofta ställer du om och justerar i maskinen? 

 

____________ /skift (dag) 

 

14. Hur lång tid tar det i snitt tills att processen har stabiliserats efter ställ eller uppstart på 

morgonen? 

 

___________ minuter 

 

15. Finns det något konkret som gör att arbetet går långsammare än nödvändigt på din 

arbetsplats (har inte rätt verktyg, måste ändra om i programmet hela tiden osv.)? 

 

 JA                           NEJ 

 

         

I så fall, vad? 

 

 

16. Hur ofta ställer du om och justerar i maskinen per skift? 

 

___________/ skift (dag) 

 

17. Hur lång tid tar det i snitt tills att processen har stabiliserats efter ställ eller uppstart på 

morgonen? 

 

___________min 
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18. Finns det något konkret som gör att arbetet går långsammare än nödvändigt?  

 

JA                           NEJ 

         

 

Om JA: 

 

 

19. Har du gjort något förbättringsarbete för att minska på stoppen och få ett snabbare 

genomflöde för artiklarna på just din arbetsplats? 

JA                           NEJ 

         

 

 

20. Vad finns det för förbättringsområden på din arbetsplats så att ditt arbete ska kunna gå 

smidigare? 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 
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1. Hur organiserad/städad upplever du din arbetsplats?  

 
2. Hur ofta städar du din arbetsplats (sopar golv, plockar undan, grovrengöring av insidan på 

maskinen m.m. )? 

 
3. Hur ofta sker det maskinunderhåll på din maskin/dina maskiner (i form av förebyggande 

åtgärder som rengöring, smörjning, byte av filter, reparationer m.m.)? 
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4. Har du god ordning på de verktyg som används vid din arbetsplats? 

 

 
5. Finns det saker vid din arbetsplats som används mindre än 1 gång/halvår? 

 
I så fall, vad? 

Allt möjligt, t.ex. pallar med skräp, backar, specialprylar, pärmar, hyllplåtar, plattor m.m.. 

 

6. Har du alla de verktyg som krävs till ett snabbt ställ av maskinen? 

 

 
Om nej, vad brukar saknas? 

Backar, mejslar, ringnycklar, skiftnycklar, program.  
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7. Är de verktyg du använder dagligen till maskinen lättillgängliga? 

 
8. Hur ofta sker ett maskinhaveri vid din arbetsplats? (ett stopp som varar längre än tio minuter 

och som inte är ett ställ eller liknande) 

 
Vad beror stoppet på? 

Förslitning, plattor som spricker, mänskliga faktorer. 

 

9. Är det ett bra samarbete mellan dig och dina medarbetare vid maskinhaveri? 
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10. Hur ofta har maskinen småstopp som är mindre än 5 min? 

 
Vad beror stoppen på? 

Skärbyte, blåsa bort spånor osv. 

 

11. Hur ofta kommer det in material med så bristande kvalitet från föregående operation att det 

inte går att bearbeta? 

 

 
12. Hur ofta måste du skrota eller skicka bearbetade bitar till ombearbetning p.g.a. defekter? 

 
Vad beror defekten på? 

Dåligt smide = orena bitar, sprickor, dåligt material, suttit snett i svarv. 
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13. Hur ofta ställer du om och justerar i maskinen per skift? 

 
14. Hur lång tid tar det i snitt tills att processen har stabiliserats efter ställ eller uppstart på 

morgonen? 

 
15. Finns det något konkret som gör att arbetet går långsammare än nödvändigt? 

 
Om JA:  

Backar, olika ämnen och hål hela tiden, verktyg som saknas, mätdon, ofta ändring i programmet, 

omsvarvning av fläns för att den inte blir ren p.g.a. smidet, byta specialverktyg (inte så ofta). 
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16. Upplever du att det är lätt att få möjlighet och resurser till att förbättra sin arbetsplats?  

 
17. Har du gjort något förbättringsarbete för att minska på stoppen och få ett snabbare 

genomflöde för artiklarna på just din arbetsplats?  

 
Om JA: 

Ber om fler ordrar på en gång så jag kan planera mitt arbete bättre men tyvärr utan gehör. 

Förbättrar programmen så fort jag upptäcker något som går att förbättra. Byter till wiperskär m.m.. 

Finns alltid något att förbättra! 

 

18. Vad finns det för förbättringsområden på din arbetsplats så att ditt arbete ska kunna gå 

smidigare? 

- När man kör flera maskiner och har ställ står ofta de andra maskinerna stilla. 

- Ordrar får INTE glömmas att läggas ut. Som det är nu blir det onödiga omställ flera gånger i 

veckan p.g.a. "akutordrar". Ingen mening att försöka planera mitt arbete då det förstörs hela 

tiden p.g.a. glömda ordrar. Maskinerna kan servas och förbättras. När något är bestämt att 

det ska åtgärdas tar det ytterligare 6-9 månader innan nått händer. Ingen törs ta beslutet att 

säga: Stäng av maskinen och åtgärda problemet. 

- Sopar + spadar och verktyg, Snabbare beslutsfattande, inte ta sådan tid att fatta ett beslut, 

det tar ju en evighet (för möten har de gått om). Mer och bättre verktyg. Mindre läckage i 

maskiner. Mer backar och bättre ordning. 

- Fungerande maskiner. 

- Mer verktyg, tryckluftsvinda, dammsugare, skjutbar skiljevägg. Transportband för högt -> 

spån ramlar inte ner på bandet utan stockar sig i maskinen. Läckage från maskin måste 

åtgärdas. 

Övriga kommentarer: 

Vissa medarbetare har för låg kompetens så vissa måste hjälpa dessa hela tiden = maskiner står still.

JA
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10%
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Företaget 
 

 
 
 

 
Tillverkningsprocess 

 
 

Cykeltid maskin 

Cykeltid operatör 

Ställtid 

Antal kassationer 

Skiftgång 

Antal operatörer 

 
Tillverkningsdata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Externa organisationer 

 
 

 
Lastbilstransport 

 
 

      
Lager 

 

 
Supermarket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Elektroniskt 

informationsflöde 
 
 

 
Manuellt informationsflöde 

 
 

 
Rörelse av råmaterial eller 

färdiga produkter 
 
 

 
Tryckande flöde 

 
 

 
Dragande flöde 

 
 

 

FIFU-bana, 

Kontinuerligt flöde 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Svarvning 

 

C/Tm 

C/To 

S/T 

Kass. 

Skift 

Antal Op. 

Företagets namn 
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23/9 Första möte Lean-konsult 

Jan-Erik Johansson Vik är den Lean-konsult som företaget har anlitat. Han gav en kort introduktion till 

nyckelpersoner i företaget, både på kontoret och i verkstaden. Där förklarade han upplägget, det 

första som händer är att implementera 5S i pilotgrupper för att sedan sprida det vidare till 

resterande företag. Han gav även tips till examensarbetaren om hur upplägget till själva 

examensarbetet skulle kunna se ut, då företaget hade gett en väldigt diffus beskrivning av vad som 

skulle göras. 

 

15/10 Introduktion för hela företaget 

Under två introduktionspass förklarade Janne vad Lean produktion är och vad det innebär för 

företaget genom att dra paralleller till andra företag som lyckats med detta. 

 

16/10 Leanspel 1 

Det första Leanspelet ägde rum i en konferensanläggning i Örnsköldsvik. Gruppen bestod av 8 

personer från olika delar på företaget, dock inga från kontorssidan. Innan spelet sattes igång gick 

Janne igenom lite mer om vad Lean handlar om, det visades även en film, ”Målet”, som åskådliggör 

vanliga problem i ett tillverkande företag och hur dessa problem reduceras. Därefter sattes spelet 

igång. Den första omgången var väldigt strulig, den så kallade truckföraren fick springa mycket och 

den blev en stor förlust i slutändan av den omgången. Mellan varje spelomgång diskuterades sedan 

problemen och åtgärder till dessa. Efter att spelet var slut diskuterades det hur det skulle fungera på 

företaget och hur problemen som fanns kunde åtgärdas. 

 

26/10 Förbättringsmöte S1 

Deltog ej 

 

16/11 Förbättringsmöte S2 

Direkt på morgonen var det ett förbättringsmöte med kontorsgruppen. De gick först igenom hur det 

hade gått med det första steget, Sortering. Det visade sig att de skrivit ihop en handlingsplan till vad 

som skulle göras, vem som hade ansvar för respektive punkt och när det skulle vara klar. Tyvärr hade 

de inte hunnit klart all sortering, de skyllde på att många hade varit borta på tjänsteresor en vecka. 

Dessa punkter ska vara klara till nästa förbättringsmöte. Det andra steget i 5S är systematisera, vilket 

innebär att de ska märka upp konkreta platser i exempelvis förråden, ha samma struktur på pärmar, 

ha bättre struktur i databasen, främst då med deras egna personliga mappar. Så småningom kommer 
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också det gemensamma utrymmet i databasen ordnas upp genom att skapa nya mappar till varje 

affärsområde. 

På eftermiddagen hölls ett möte med pilotgruppen ute i verkstaden. De hade lyckats sortera allt som 

sagts och hade även påbörjat städning av golv. De var också lite irriterade på att aldrig få de saker 

som krävdes för att gå vidare i arbetet, men det löstes genom att ge arbetsledaren Mikael ansvaret 

att beställa det som behövs. Tills nästa gång ska de ordna de läckage som finns på maskinerna och 

även märka ut truckgångar, pallplatser, område för säkerhetsutrustning och fixa en hylla till en av 

maskinerna.  

 

24/11 Leanspel 2 

Veckans första spel. Morgonen började som det första Leanspelet med en introduktion kring Lean-

filosofin. Denna filosofi är något som alla i organisationen måste förstå och följa för att få ett så bra 

resultat som möjligt. Problemet i de flesta företag är att varje process bara tänker på att optimera sig 

själva, så kallad suboptimering. Om hänsyn istället tas till hela flödet vid förbättringsarbetet kommer 

hela flödet att bli effektivare och inte bara en process. Ofta kan optimering av en process göra så att 

den nästkommande processen blir mindre effektiv.  

Vid diskussion av den värdeflödesanalys som exjobbaren gjort tillsammans med konsulten kom det 

ganska snart fram att kapningen kapar för mycket bitar som egentligen inte behövs för tillfället. Som 

det är nu har kapningen fått ordrar för 17 veckor framöver, dessa är prioriterade enligt vilken billets 

som ligger på kapborden, detta för att slippa byta billets efter ett fåtal skär. På grund av detta kan 

det ligga artiklar i kaphallen som inte ska smidas till på flera veckor samtidigt som smidet skriker på 

mer material.  

Något som också diskuterades var att införa standardiserat arbetssätt, vilket betyder att det ska 

finnas rutiner på hur personalen ska arbeta med specifika saker. Detta var något som den här 

gruppen ansåg var en bra idé, men skulle bli svårt att implementera, speciellt då det gällde 

specialartiklar som alla har olika utseende. Till detta krävs kunskap för hur programmeringen ska gå 

till och att personalen dessutom vet vad maskinen klarar av att bearbeta. Gruppen sa att vissa på 

företaget inte har den kunskapen fastän de jobbat i flera år med detta. Ett annat problem med 

specialordrarna är att det ofta inte finns ett bra underlag från kund, därför kan det komma in 

reklamationer där ritningsunderlaget blivit feltolkat. 

I framtiden bör också en riktig värdeflödesanalys genomföras av den administrativa delen, det 

framkom att även här finns det förbättringsmöjligheter.  

 

25/11 Leanspel 3 

För tredje gruppen som spelade Leanspelet gick det lite trögare. Fick vibbarna av en stor klyfta 

mellan kontorspersonalen och verkstadspersonalen.  Men det som alla grupper får höra är att det 
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krävs att helheten i företaget visualiseras istället för att bara söka möjligheter vid sin enskilda 

maskin/process. 

I exjobbarens framtida flöde är den totala ledtiden på ca 6,5 dagar. Detta är inte något som kan 

åstadkommas inom en snar framtid, utan vissa delmål måste sättas och minskas gradvis i ledtiden. 

Reducera lagernivåerna är något som har stor nytta i reduceringen. Då dessa stora lager reduceras 

kommer arbetet att bli mer effektivt och en säkrare arbetsplats kommer att uppnås. Feltillverkade 

bitar hittas även snabbare om det är ett mindre lager.  

En punkt som är väldigt viktigt i införandet av Lean är att alla förstår varandra. Verkstaden måste 

förstå att kontoret skapar förutsättningar till produktionen och kontoret måste förstå att utan 

verkstaden skulle det inte finnas någon produktion.  

Något som var väldigt förvånande var att det idag inte finns någon kvalitetsuppföljning. Detta är 

något som måste införas väldigt snabbt då det är en bra grund till förbättringsarbete. 

Kvalitetsuppföljningen får gärna sitta på de produktionstavlor som så småningom kommer att sättas 

upp i fabriken.   

 

26/11 Leanspel 4 

Återigen poängterades nödvändigheten till att kontoret måste finnas, de skapar förutsättningar till 

verkstaden! 

Företaget har delat upp alla artiklar i A-, B-, C- och D-artiklar. A- och B-artiklar är mestadels 

standardartiklar som det främst beställs prognosordrar på vilka läggs i lager. C- och D-artiklarna är 

specialartiklar.  

Lite nya förutsättningar kom på tal den här dagen. Då en kund beställer standardartiklar ska det 

kunna levereras samma dag. Detta hade varken exjobbaren eller Lean-konsulten fått vetskap till 

innan. Företaget vill därför att det ska finnas ett halvfabrikatlager efter smidet för att kunna 

säkerställa att artiklarna levereras samma dag. 

Idag ligger lagernivån i slutlagret på ca 44 miljoner varav ca 35 miljoner bara ligger stilla. Det kom på 

tal ett litet skräckexempel angående detta. Det ligger ämnen kvar i halvfabrikatlagret från början av 

90-talet. Därför känns det som en ganska angelägen fråga att se till att det ligger rätt produkter i 

lager.  

I dagsläget får inte heller kapning och smedja samma lista på tillverkningsordrar vilket betyder att 

smedjan ofta väntar på ämnen som inte kapningen ens har kapat till än! Därför bör det på en gång 

ses till att kapningen kapar enligt en prioritetslista som bygger på när produkterna ska levereras till 

kund. Eventuellt kan kanske alla tillverkningsordrar frysas en vecka innan de ska ut i tillverkning för 

att säkerställa rätt ordning genom flödet. Något som måste tänkas på är att kapningen har mycket 

längre processtid än smedjan. För en tillverkningsorder på en standardartikel tar det ca tre dagar i tre 

kapmaskiner för att bli klar, detta smider smedjan undan på en dag.  



SAMMANSTÄLLNING LEANMÖTEN BILAGA 10 SIDA 4 AV 4 

4 

 

Trots en lågkonjunktur och minskad efterfrågan är det fortfarande släp på ordrar, vilket låter väldigt 

märkligt. 

 

 

 

7/11 Leanspel 5 

Fredagen bjöd på en full grupp, nio personer hade tagit sig till Brux denna morgon. Samma sak som 

diskuterats tidigare i veckan diskuterades även idag. Deltagarna fick en större förståelse för att det är 

ett skarpt läge, om inte Lean-implementationen fungerar kommer företaget att antingen säga upp 

personal eller gå i konkurs.  

Det som måste ordnas ganska snart är en fungerande produktionsplan vilket helst inte bortprioriterar 

prognosordrar framför kundordrar. Då flödet fungerar bra ska inte detta behövas. 

Tillverkningsordrarnas batchstorlek måste minskas för att få ett snabbare genomflöde. 

 

2/12 Förbättringsmöte S3 + städning 

Veckan efter Leanspelen var det dags för storstädning av de maskiner som hörde till pilotgruppen i 

verkstaden. Städningen påbörjades vid åtta-tiden och pågick hela dagen till kl fyra då det var 

hemgång. Alla maskiner blev inte helt rengjorda, men detta ska vara klart innan jul. Enligt Kalle, som 

är en av två arbetsledare, blev maskinen han städade renare än vad den varit då de först köpt in den! 

En av förbättringspunkterna som verkstadsgruppen hade skrivit upp var att flytta den ena maskinen 

för att det skulle bli lättare att komma åt spånlådan. Arbetet med flytten påbörjades denna dag.  

Det var även genomgång med de båda pilotgrupperna om hur det hade gått med de två första 

stegen. Kontoret har fortfarande inte hunnit ikapp då det varit borta mycket folk igen. En av de på 

kontoret hade inte ens börjat med sorteringen, vilket inte är acceptabelt, alla ska vara med i detta 

arbete. 

  

15/12 Leanspel 6 

Deltog ej 


