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och en vilja att implementera, åtminstone delar av, resultatet. Tack till Anders Sörqvist, 
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Till sist vill jag tacka all personal på Module Production and Engineering för att ni alltid ställt 
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Sammanfattning 
Ericsson AB Katrineholm är en produktionsenhet inom Ericsson AB med ansvar för 
tillverkning och industrialisering av kretskort och noder. Enheten upplever en förändrad 
konkurrenssituation och har därför beslutat att Lean Production ska införas i verksamheten. 
Som ett led i implementeringen ska värdeflödesanalyser genomföras, men någon kunskap 
eller tydliga riktlinjer för hur dessa ska genomföras finns inte idag. Vidare är ett av de 
konkreta målen med implementeringen att ledtiderna genom kretskortstillverkningen ska 
förkortas. Syftet med examensarbetet har därför varit: Att utvärdera metoden 
värdeflödesanalys med avseende på ledtidsreduktion samt att ge rekommendationer till 
fallstudieföretaget för fortsatt arbete med metoden.  
 
Ett delsyfte med examensarbetet har dessutom varit: Att generera förbättringsförslag på 
dagens flöde genom kretskortstillverkningen med målet att förkorta ledtiden.  
 
För att uppfylla syftet med examensarbetet har tre delstudier genomförts; en litteraturstudie, 
en fallstudie och undersökning av andra företags erfarenhet av värdeflödesanalyser.  
 
Från de teoretiska studierna drogs slutsatsen att värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig 
för ledtidsreduktion. Vidare studerades teorier för hur värdeflödesanalyser enligt teorin ska 
genomföras och dessa användes sedan som input i den fallstudie som gjordes på företaget.  
 
Från fallstudien drogs slutsatsen att av en produkts tid på kretskortstillverkningen består cirka 
två procent av värdeskapande tid, resterande tid i flödet består främst av väntetid. Största 
orsaken till denna väntetid är att produkterna tillverkas i batcher, vilket till stor del beror på 
omställningstiden i ytmonteringsmaskinerna. Värdeflödesanalysen visade dessutom att 
materialhanteringen är en tids- och arbetskrävande aktivitet och slutsatsen drogs att det är 
kritiskt att effektivisera och förenkla materialhanteringen om ledtiden ska kunna förkortas.  
 
Fallstudien resulterade även i ett antal identifierade problem med att använda metoden 
värdeflödesanalys på fallstudieföretaget. Dels var det svårt att, som den teoretiska 
beskrivningen förespråkar, samla in all data med hjälp av direkt observation och egna 
mätningar under ett fåtal dagar då processvariationen var stor. Dels var det svårt att ta fram 
förbättringsförslag som inkluderade principer för Lean Production då tankesättet Lean till viss 
del saknades på företaget. Ytterligare en slutsats var att värdeflödesanalysen var en metod 
som lämpade sig för ledtidsreduktion.  
 
I den sista delstudien undersöktes tre andra företags erfarenhet av att arbeta med metoden 
värdeflödesanalys. Slutsatser som drogs var bland annat att värdeflödesanalys är en metod 
som lämpar sig för ledtidsreduktion, att värdeflödesanalys med fördel kan genomföras i grupp 
och att ledningens engagemang är avgörande för att lyckas. Dessutom bekräftades den 
datainsamlingsproblematik som identifierats i fallstudien. 
 
Resultatet av examensarbetet är dels ett antal förslag på förbättringsområden av flödet genom 
kretskortstillverkningen. Dels ett ramverk med riktlinjer för hur värdeflödesanalyser i 
framtiden ska genomföras på Ericsson AB Katrineholm.  
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Abstract 
Ericsson AB Katrineholm is a production unit within Ericsson AB responsible for production 
and industrialization of printed boards and nodes. Due to increasing competition on the 
market the company has decided to implement Lean Production. As a part of the 
implementation value stream mapping is to be conducted but today there is a lack of 
knowledge and guiding principles for how these value stream mappings should be carried out. 
Furthermore, a concrete goal with the Lean Production implementation is to reduce the lead 
time throughout the printed board assembly. Therefore the purpose of the study has been: To 
evaluate the method value stream mapping with regard to lead time reduction and to give 
recommendations to the case study company for continued work with the method.  
 
In addition a secondary purpose of the study is: To generate proposals of improvement for the 
flow throughout the printed board assembly with the goal to reduce the lead time. 
 
To fulfill the purpose three studies has been carried out; a literature study, a case study and an 
investigation of other companies experience from using the method value stream mapping. 
 
The conclusion from the literature study was that value stream mapping is a method suited for 
lead time reduction. Furthermore a literature study regarding how value stream mapping is to 
be conducted according to the theory was carried out, and the theoretical description of the 
method was used as an input to the case study.  
 
A conclusion from the case study was that out of a products total time in the printed board 
assembly about two percent is value adding time, and the remaining time consists mainly of 
waiting time. The major reason for this waiting time is the production in batches, which in 
turn is a result from long changeover times in the surface mounting line. The value stream 
mapping also showed that a large amount of time and energy was spent on handling materials 
and a conclusion was drawn that it is critical to make this activity more efficient in order to be 
able to reduce the lead time. 
 
The case study also resulted in a number of identified problems with using the method value 
stream mapping at the case study company. First, it was difficult to, as the theoretical 
description advocate, collect all data through direct observations and timing during a few days 
when the process variation was large. Second it was difficult to generate improvement 
proposals that included principles for Lean Production when there to a certain extent was a 
lack of knowledge and understanding for the philosophy at the company. An additional 
conclusion from the case study was that value stream mapping is a method suited for lead 
time reduction.  
 
In the final study three other companies experience from using the method value stream 
mapping was investigated. Some of the conclusions from this study were that value stream 
mapping is a method suited for lead time reduction, the value stream mapping can favorable 
be carried out in a group and the engagement of the management is decisive in order to 
succeed. Furthermore the data collection problem identified in the case study was confirmed.  
 
The result from the master’s thesis is a number of improvement area proposals regarding the 
flow throughout the printed board assembly. The result is also a collection of guiding 
principles for how future value stream mappings should be conducted at the company.
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1 Inledning  
I detta kapitel introduceras ämnet och en diskussion kring när och varför det är intressant att 
använda verktyget värdeflödesanalys görs. Därefter presenteras bakgrunden till 
examensarbetet vilket mynnar ut i ett syfte. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som 
har gjorts samt rapportens disposition. 
 
1.1 Introduktion till ämnet 
Under våren 1950 spenderade Eiji Toyoda, medlem till familjen som grundade Toyota, tre 
månader på Fords massproduktionsfabrik Rouge i Detroit. Efter sin tid på anläggningen 
konstaterade han att massproduktion, som innebär att ett fåtal modeller produceras i stora 
volymer, aldrig skulle fungera på Toyota eftersom den japanska bilmarknaden inte var 
tillräckligt stor. Istället föddes idén till det som idag benämns Lean Production. Eiji började 
tillsammans med Taichi Ohno fundera på hur de på ett ekonomiskt sätt skulle kunna 
producera flera olika bilmodeller i mindre kvantiteter i samma produktionsutrustning. De 
utvecklade bland annat principer som innebar att all produktion skulle styras av kundens 
verkliga behov och att alla slöserier så som långa omställningstider och reparationer skulle 
elimineras. (Womack & Jones 1990) Toyotas produktionssystem har bidragit till att företaget 
idag är bilindustrins mest lönsamma (Dagens industri 2005-12-20) och intresset för 
implementering av Lean Produktion inom såväl bilindustrin som andra branscher är idag stort. 
 
Många företag har försökt implementera Lean Production, men långt ifrån alla lyckas. Enligt 
Rother & Shook (2002) är en orsak till detta att företag kastar sig in i aktiviteter för att 
eliminera olika typer av slöseri utan att ha en övergripande plan eller målsättning med 
förbättringsaktiviteterna. Konsekvensen blir att flödet förbättras för vissa delprocesser men 
för det totala flödet uteblir det önskade resultatet.(ibid)     
 
Istället föreslår Rother & Shook (2002) att implementering av Lean Production börjar med 
kartläggning och analys av produkternas värdeflöde från dörr till dörr i fabriken. Denna 
kartläggning används sedan för att skapa en övergripande plan för ett nytt framtida flöde där 
principer för Lean Production tillämpas. Detta helhetsgrepp skapar förutsättning för en lyckad 
implementering av Lean Production med möjlighet för företaget att minska sina kostnader och 
öka lönsamheten. Även andra författare ser fördelar med att göra värdeflödesanalyser vid 
införande av Lean Production, däribland Womack & Jones (2003), Hines et al. (2000), samt 
Pascal (2002). 
 
1.2 Bakgrund till examensarbetet 
Ericsson AB Katrineholm är en produktionsenhet inom Ericsson AB med ansvar för 
tillverkning och industrialisering av kretskort och noder. Kretskorten är en ingående 
komponent i noderna, och noderna bildar sedan tillsammans med andra produkter från 
Ericsson AB system som möjliggör mobiltelefoni. Produktionen på enheten sker på två 
avdelningar; Module Production & Engineering och Node/Shelter Production & Engineering.  
 
Produktionsenheten upplever en förändrad konkurrenssituation där kraven på en effektiv 
produktion till låga kostnader är höga. Under 2005 har produktionsenhetens ledning därför 
tagit beslut om att Lean Production ska införas i verksamheten. Som ett led i 
implementeringsarbetet ska värdeflödesanalyser genomföras men någon kunskap eller tydliga 
riktlinjer för hur dessa ska genomföras finns inte idag.  
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Rother & Shook (2002) beskriver verktyget värdeflödesanalys som 
kraftfullt och samtidigt enkelt och då den teoretiska beskrivningen av verktyget studeras får 
man intrycket av att det är just enkelt. De exempel som ges behandlar företag med ett fåtal 
produkter och, som det verkar, relativt stabila processer. Frågan är om verktyget är lika 
enkelt att använda i en mer komplex verksamhet med en stor produktmix och där process-, 
ställ- och bufferttider varierar från körning till körning. Behöver verktyget anpassas för att ge 
önskat resultat i företag med denna typ av produktion, och i så fall på vilket sätt? 
 
Ett av de konkreta målen med implementeringen av Lean Production på Ericsson AB 
Katrineholm är att ledtiderna på Module Production & Engineering under 2005 ska förkortas 
från fyra till två dagar. Det är därför intressant att undersöka metoden värdeflödesanalys 
utifrån ett ledtidsreduktionsperspektiv. Ovanstående diskussion leder fram till syftet med 
examensarbetet. 
 
1.3 Syfte och mål 
Huvudsyftet med examensarbetet är: 
 
Att utvärdera metoden värdeflödesanalys med avseende på ledtidsreduktion samt att ge 
rekommendationer till fallstudieföretaget för fortsatt arbete med metoden.  
 
Vidare är ett delsyfte att: 
 
Generera förbättringsförslag på dagens flöde genom kretskortstillverkningen med målet att 
förkorta ledtiden.  
 
Delmål i arbetet är att besvara följande frågor: 
1: Är värdeflödesanalys en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion? 
2: Vilka problem kan uppstå då metoden värdeflödesanalys tillämpas i en verksamhet såsom 
fallstudieföretagets? 
3: Hur ska fallstudieföretaget på bästa sätt använda metoden värdeflödesanalys i framtiden?     
 
1.4 Avgränsningar 
För att inom given tidsram uppfylla syftet på bästa sätt kommer arbetet att fokuseras till fyra 
produkter tillhörande produktfamiljen GSN. Produkterna tillhör volymproduktionen och har 
valts ut i samråd med handledare på Ericsson. 
 
Många av produkterna måste under produktionen göra en omväg i flödet för att genomgå 
någon form av reparation. Då teorier för Lean Production förespråkar att alla produkter görs 
rätt från början kommer inte reparationsflödet att kartläggas. Däremot kommer data samlas in 
i syfte att undersöka hur stor andel av de studerade kretskorten som kräver omarbete. 
 
Den teoretiska beskrivningen av värdeflödesanalysmetoden förespråkar att flödet ska 
kartläggas från dörr till dörr i fabriken. Som tidigare beskrivits sker produktionen på Ericsson 
AB Katrineholm på två avdelningar. På Module Production and Engineering tillverkas 
kretskort som sedan tillsammans med en mängd inköpta komponenter ingår i 
nodtillverkningen. På företaget ses Module Production and Engineering som en intern 
leverantör till Node/Shelter Production and Engineering. Examensarbetets uppdragsgivare har 
varit Module Production and Engineering och värdeflödesanalysen har därför begränsats till 
kretskortstillverkningen.    
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1.5 Disposition 
Examensarbetet är indelat i tre huvuddelar som vävs samman i en avslutande diskussions- och 
slutsatsdel, se figur 1. Utöver dessa fyra delar finns ett kapitel som presenterar företaget, ett 
metodkapitel, samt ett diskussionskapitel. För att läsaren lätt ska kunna orientera sig i 
rapporten presenteras här en kort sammanfattning av de olika kapitlens innehåll. 
 

  
Litteraturstudie och 
slutsatser 

Diskussion, slutsats och rekommendationer 

 Fallstudie och 
slutsatser 

Studiebesök med 
slutsatser 

Del 1 Del 2 Del 3 

Del4 

 

 

 
Figur 1. Examensarbetets upplägg 
 
Kapitel 1: Inledning  
Introducerar ämnet och presenterar bakgrunden till examensarbetet vilket leder fram till 
syftet. 
Kapitel 2: Företagsbeskrivning 
Ger en kort presentation av Ericsson AB och Ericsson AB Katrineholm, där examensarbetet 
är utfört. 
Kapitel 3: Metod 
Presenterar examensarbetets tillvägagångssätt, diskuterar konsekvenser av valt 
tillvägagångssätt samt värderar validitet och reliabilitet. 
Kapitel 4: Teori 
Här beskrivs de teorier som använts för att analysera fallstudieföretaget samt för att dra 
slutsatser kring huruvida värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för 
ledtidsförkortning. Kapitlet inleds med en presentation av utvalda delar kring Lean Production 
samt en beskrivning av metoden värdeflödesanalys. Sedan presenteras teorier som definierar 
vad ledtid är, vad som påverkar ledtiden samt hur ledtiden kan reduceras. Teorier för 
värdeflödesanalys och Lean Production kopplas sedan i ett avslutande avsnitt samman med 
teorier för ledtider och slutsatser dras gällande värdeflödesanalysens lämplighet som metod 
vid ledtidsreduktion. 
Kapitel 5: Fallstudie 
I detta kapitel presenteras den värdeflödesanalys som gjorts. En beskrivning av material- och 
informationsflöde för de studerade produkterna leder fram till en karta över nuvarande 
tillstånd. En analys av icke värdeskapande aktiviteter leder till att förbättringsområden 
identifieras. En frågeguide för framtagning av ett förbättrat framtida flöde, som presenterats i 
teorin, används sedan för att ytterligare kartlägga vilka förändringar som krävs för att i ett 
framtida flöde kunna arbeta enligt principer för Lean Production. Avslutningsvis görs en 
diskussion av fallstudien, där problem med metoden värdeflödesanalys diskuteras liksom 
huruvida värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion. 
Kapitel 6: Undersökning av andra företags erfarenhet av värdeflödesanalyser 
Presenterar resultatet av de studiebesök som genomförts på Ericssons 
produktionsanläggningar i Borås och Kumla, samt den mailintervju som gjorts med Calix AB 
i syfte att undersöka deras erfarenhet av värdeflödesanalyser. Kapitlet avslutas med en 
diskussion av de studerade företagens positiva och negativa erfarenheter av värdeflödesanalys 
och slutsatser dras gällande värdeflödesanalysens lämplighet som metod vid 
ledtidsreduktionsarbete.      
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Kapitel 7: Slutsats och rekommendationer för fortsatt arbete med 
Värdeflödesanalyser 
I detta kapitel knyts resultaten från kapitel 4, 5 och 6 samman för att besvara syftet. Slutsatser 
dras och rekommendationer ges för hur fallstudieföretaget i framtiden bör arbeta med 
värdeflödesanalyser. 
Kapitel 8: Diskussion  
I detta kapitel görs en kritisk diskussion av examensarbetets utförande och begränsningar. 
Förslag på fortsatt arbete ges.
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2 Företagsbeskrivning  
I detta kapitel ges en kort introduktion till examensarbetets uppdragsgivare Ericsson AB 
Katrineholm. 
 
2.1 Ericsson AB 
1876 grundades i Stockholm den mekaniska verkstaden L.M. Ericsson & co av Lars-Magnus 
Ericsson. Detta var under samma tidsperiod som Bell lanserade de första telefonerna, och 
därför började företaget snart få in telefoner för reparation. Detta ledde till att Lars-Magnus 
Ericsson upptäckte svagheter med Bells uppfinning och under 1878 lanserade företaget sin 
första egentillverkade telefon. L.M. Ericsson & co växte sedan snabbt och 1882 hade 
företaget 50 anställda. (www.naringslivshistoria.se 050909)  
 
1946, året efter andra världskrigets slut, blev efterfrågan på företagets produkter mycket stor 
och detta i kombination med brist på arbetskraft i Stockholm ledde till beslutet att flytta delar 
av produktionen till Katrineholm. Att det blev just Katrineholm grundade sig i att arbetet som 
skulle utföras traditionellt sågs som kvinnoarbete, och i Katrineholm fanns ett överskott på 
just kvinnlig arbetskraft eftersom SKF som främst anställde manlig arbetskraft var lokaliserat 
i Katrineholm. (www.naringslivshistoria.se 050909) 
 
Idag är företaget världens största leverantör av mobila system och ledande inom 
telekommunikationsbranschen. Företaget har 50,500 anställda i 140 länder varav 21 300 
arbetar i Sverige där även huvudkontoret ligger. (www.ericsson.com 050909)  
 
2.2 Ericsson AB Katrineholm 
Ericsson AB Katrineholm fungerar som försörjningsenhet för produktområdet Mobile Core 
and Wireline och ansvarar för industrialisering och lågvolymsproduktion av kretskort och 
noder som är produkter som ingår i mobila system. Slutkunden för färdiga 
mobiltelefonisystem är operatörer som Vodafone och Tre, och kunderna finns över hela 
världen. Övriga produkter som ingår i de färdiga systemen tillverkas på andra 
produktionsenheter. Produkter från de olika produktionsenheterna som ska levereras till 
samma kund samlas därför i många fall upp i ett lager i Huddinge, och därifrån sker leverans 
till slutkunden.   
 
Organisatoriskt ligger Katrineholmsenheten under Business Unit Systems (BUSY). Inom 
BUSY i Sverige arbetar totalt 1700 personer och förutom i Katrineholm finns BUSY 
representerat i Nynäshamn, Stockholm, Linköping, Karlskrona och Göteborg. I bilaga 1 
presenteras ett organisationsschema över delar av Ericsson AB för att visa 
Katrineholmsenhetens plats i organisationen. Organisationsschema över Katrineholmsenheten 
visas i figur 2.   
 
Module Production and Engineering fungerar som kretskortsleverantör till Node/Shelter 
Production & Engineering, där slutprodukten tillverkas och kundanpassas. Vecka 49 2005 
fanns det på Katrineholmsenheten 466 anställda varav 127 var inhyrda via 
bemanningsföretag. Examensarbetet är utfört på Module Production and Engineering där det 
arbetar ungefär 150 personer med produktion, produktionsteknik, testutveckling och 
industrialisering.  
 

http://www.naringslivshistoria.se/
http://www.naringslivshistoria.se/
http://www.ericsson.com/
http://www.naringslivshistoria.se050909
http://www.naringslivshistoria.se050909
http://www.ericsson.com050909
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Figur 2. Organisationsschema över Ericsson AB Katrineholm 
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3 Metod  
Detta kapitel avser förklara för läsaren hur författaren gått tillväga för att uppnå syftet. Först 
beskrivs tillvägagångssättet och sedan diskuteras konsekvenser av valt tillvägagångssätt. 
Slutligen värderas arbetets tillförlitlighet och relevans. 
 
3.1 Tillvägagångssätt 
För att uppfylla syftet med examensarbetet har tre delstudier genomförts; en litteraturstudie, 
en fallstudie och undersökning av andra företags erfarenhet av värdeflödesanalyser. Figur 3 
visar övergripande hur examensarbetet har genomförts och vilka resultat de olika delstudierna 
genererat. 
 

 

Resultat: Rekommendationer till 
fallstudieföretaget för fortsatt arbete 

med värdeflödesanalyser 
 

Litteraturstudie Delresultat: Är värdeflödesanalys 
lämplig som metod då ledtider ska 

kortas? 

Fallstudie Delresultat: Identifierade problem vid 
användning av värdeflödesanalys i 

fallstudieföretaget 

Studiebesök Delresultat: Andra företags erfarenhet 
av värdeflödesanalys 

Resultat: Förslag på 
förbättrat flöde 

Teoretisk 
metodbeskrivning 
som input till 
fallstudie

Delresultat från 
fallstudie som input 
till studiebesök 

 
Figur 3. Beskrivning av examensarbetets tillvägagångssätt 

3.1.2 Litteraturstudie 
Främst i början, men även löpande under examensarbetet, har litteraturstudier genomförts i 
syfte att inskaffa kunskap inom ämnesområdena värdeflödesanalys och ledtider, och för att 
kunna dra slutsatser kring frågan: Är värdeflödesanalys en metod som lämpar sig för 
ledtidsreduktion? Såväl böcker som artiklar har studerats och dessa har hittats via databaserna 
Emerald Insight, Lucia och Libris som nås från Luleå universitetsbiblioteks hemsida. I tabell 
1 presenteras de sökord som använts. 
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Tabell 1: Redogörelse för sökord som använts vid sökning i databaser 
Sökområde Sökord 
Vad är värdeflödesanalys? Värdeflödesanalys, Value Stream Mapping 
Vad är Lean Production? Lean Production 
Implementering av Lean Production Implement Lean Production 
Definition av Ledtid Logistik, Lead Time 
Faktorer som påverkar ledtiden Lead Time, Batch production 
Ledtidsreduktion Lead time reduction 

 

3.1.2 Fallstudie 
Litteraturstudien låg till grund för den fallstudie som gjordes på Ericsson AB Katrineholm, 
där en värdeflödesanalys genomfördes för fyra utvalda produkter. Syftet med fallstudien var 
att testa hur metoden värdeflödesanalys fungerade i praktiken för att kunna identifiera 
eventuella problem med att använda metoden i fallstudieföretaget samt för att undersöka om 
metoden var lämplig att använda vid ledtidsreduktion. Eriksson & Wiedersheim- Paul (1997) 
menar att fallstudien är lämplig att använda i fyra sammanhang: 
 

• Som illustration 
• Som hjälpmedel att skapa hypoteser 
• Som metod vid förändringsarbete 
• Som hjälpmedel för att skapa ny teori 
 

I examensarbetet har fallstudien använts dels som metod vid förändringsarbete, då 
värdeflödesanalysen som genomförts genererat konkreta rekommendationer för förbättringar. 
Dels har den använts som ett hjälpmedel att skapa nya hypoteser då praktisk kunskap kring 
hur metoden fungerade i fallstudieföretagets produktionsmiljö användes för att identifiera 
eventuella problem i användandet. Detta har sedan legat till grund för rekommendationer som 
getts gällande hur fallstudieföretaget i framtiden ska använda metoden värdeflödesanalys.  
 
Under fallstudien samlades en stor mängd data in. För att samla in data finns det enligt Arbnor 
& Bjerke (1994) två huvudgrupper av tekniker att använda;  
 

• Utnyttja redan insamlat material (sekundärinformation) 
• Samla in ny data (primärinformation) 

 
Då sekundärinformation samlas in är det viktigt att ifrågasätta såväl materialets jämförbarhet 
som tillförlitlighet. Materialet är oftast insamlat i ett annat syfte och kan vara sammanställt på 
ett sådant sätt att det inte är jämförbart med det man själv är ute efter. Dessutom vet man inte 
alltid på vilket sätt materialet är insamlat vilket gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) I tabell 2 redogörs för vilken sekundärdata som insamlats under 
fallstudien samt var den hämtats och hur mätningen gjorts.   
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Tabell 2: Redogörelse för sekundärdata som insamlats under fallstudien 
Insamlad data Källa Insamlingsmetod 
Batchstorlek maskindata Data som sparas efter varje körning 
Total använd tid per batch maskindata Data som sparas efter varje körning 
Ställtider maskindata Data som sparas efter varje körning 
Felutfall QSP Manuell inmatning i kvalitetsdatabas  
Testtider Testnet Data som sparas efter varje körning 
Processtider i kompletteringen Tidsstudie maj 2005   manuell klockning  
Prognostiserat behov MRP Erhålls från Kista 
 
Primärdata har under fallstudien insamlats genom direkt observation, intervjuer och 
tidsstudier. I tabell 3 redogörs för vilken primärdata som har samlats in och vilken metod som 
använts. 
 
Tabell 3: Redogörelse för primärdata som insamlats i fallstudien 
Insamlad data Metod 
Materialplocktider Tidsstudie 
Buffertstorlekar Direkt obeservation 
Ledtid genom komplettering Tidsstudie 
Kartläggning av processsteg och arbetssätt Direkt observation och intervju 
Kartläggning av informationsflöde Intervjuer 
 

3.1.3 Undersökning av andra företags erfarenhet av värdeflödesanalyser 
Två studiebesök och en mailintervju har genomförts under examensarbetet i syfte att 
undersöka andra företags erfarenhet av och arbete med metoden värdeflödesanalys. 
Studiebesöken har gjorts på Ericssons produktionsanläggningar i Borås och Kumla. 
Anläggningarna har en produktionsmiljö som till viss del liknar den i Katrineholm och de 
ansågs därför lämpliga som undersökningsobjekt. Mailintervjun genomfördes med Calix AB 
efter en rekommendation från avdelningen Operations Development på Ericsson AB 
Katrineholm, som tidigare hade gjort besök på företaget och då upplevt att företaget hade 
lyckats väl i sitt arbete med värdeflödesanalyser. 
 
Intervjuerna som genomförts på undersökningsföretagen har syftat till att besvara följande 
huvudfrågeställningar: 
 

• Hur ser företagets produktionsmiljö ut? 
• Hur har företaget arbetat med metoden värdeflödesanalys? 
• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har företaget från metoden 

värdeflödesanalys? 
• Har användandet av metoden genererat förkortning av ledtider? 

 
Intervjumall som använts vid studiebesöken och mailintervjun återfinns i bilaga 2. 
Intervjumallen skickades ut till Ericsson Borås och Ericsson Kumla innan studiebesöken 
tillsammans med en kort förklaring till bakgrund och syfte med examensarbetet.  
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3.2 Diskussion av valt tillvägagångssätt 
Examensarbetet har ett deduktivt angreppssätt eftersom det utgår från redan skrivna teorier 
och testar dem på verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Det vill säga, teorier 
för värdeflödesanalys har först studerats och sedan genom en praktisk tillämpning testats på 
verkligheten, och utifrån resultatet har slutsatser dragits för hur metoden på bästa sätt ska 
användas i det studerade företaget. En risk med ett deduktivt angreppssätt är att utredarna 
låser sig i de invanda tankemönster som teorin presenterar och därför missar nya infallsvinklar 
som kan framträda i verkligheten. (Saunders et al, 2003) Motsatsen till deduktion är induktion 
som utgår från verkligheten och utifrån den skapar teori. Detta är ett mer arbetskrävande 
angreppssätt, som inte ansetts vara ett alternativ under examensarbetets 20-veckors period. 
 
Fallstudien som undersökningsmetod har traditionellt kritiserats bland annat eftersom 
slutsatser dragits utifrån slarvigt utförda undersökningar och eftersom förutfattade meningar 
fått påverka resultatet. Alternativ till fallstudien som enkätundersökning och experiment har 
betraktats som mer önskvärda. (Yin, 2003) Examensarbetet har undersökt hur 
värdeflödesanalys på bästa sätt ska tillämpas på Ericsson AB Katrineholm och för att kunna 
uppnå syftet krävdes en djupgående studie av företaget. Därför genomfördes en fallstudie. För 
att stärka trovärdigheten i slutsatser som drogs från fallstudien har de jämförts med teorier på 
området och dessutom har en undersökning gjorts för att undersöka om vissa av de slutsatser 
som drogs från fallstudien även gäller på andra företag. Undersökningen av andra företag 
begränsades till tre, och generaliserbarheten av slutsatserna är därför ganska låg. Dock är den 
högre än om slutsatser endast dragits utifrån den genomförda fallstudien.  
 
I en undersökning är det viktigt att den information som insamlats och de slutsatser som 
dragits värderas. Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet och syftar till att 
besvara frågan: Om någon annan genomförde undersökningen, skulle han eller hon komma 
fram till samma resultat? För att stärka undersökningens tillförlitlighet kan undersökaren 
redogöra för forskningens mål och förutsättningar, tillvägagångssätt samt resonemang bakom 
beslut som till exempel urval. (Denscombe, 2000) För att stärka examensarbetets reliabilitet 
har jag redogjort för tillvägagångssätt och datainsamlingsmetoder, vilket kan läsas i rapporten. 
Undersökningen består av såväl kvalitativ data, som insamlats genom intervjuer, och 
kvantitativ data, i form av statistik från olika databaser. Kvantitativ data anses generellt ha en 
högre reliabilitet, eftersom det finns mindre rum för personliga tolkningar (Eriksson & 
Widersheim-Paul, 1997). För att stärka tillförlitligheten i den kvalitativa datan har jag i de fall 
det varit möjligt ställt samma frågor till mer än en person för att skapa en mer nyanserad bild 
av nuläget. Dessutom har jag efter sammanställning av information som insamlats genom 
intervjuer gått tillbaka till personen jag intervjuade, alternativt låtit denne läsa igenom 
materialet, för att på så sätt minska risken för feltolkning från min sida. Eftersom jag under 
hela examensarbetet varit på plats på företaget har frågetecken kring hur det dagliga arbetet 
fungerar snabbt kunnat rätas ut genom kontinuerliga frågor.  
 
Validitet är ett mått på undersökningens relevans och syftar till att mäta om forskaren har 
samlat in data om det han eller hon avsett undersöka. Validiteten kan stärkas genom bland 
annat Extern validitet (Hur väl stämmer slutsatser med existerande kunskap inom området?) 
Triangulering (Information hämtas från flera oberoende forskare, informationskällor eller 
metoder) och genom att låta personer som tillhandahållit information få ta del av forskarens 
tankegångar och förklaringar.(Denscombe, 1997) I examensarbetet har jag sökt stärka 
validiteten främst genom triangulering. Litteratur som studerats har hämtats från flera olika 
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källor, data som inhämtats på företaget har så långt det varit möjligt inhämtats från mer än en 
källa. För att dra slutsatser har resultat från olika undersökningsmetoder legat till grund; 
litteraturstudie, fallstudie och undersökning av övriga företag.  
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4 Teori  
I detta avsnitt presenteras de teorier som använts för att beskriva och analysera det studerade 
företaget samt för att dra slutsatser kring huruvida värdeflödesanalys är en metod som 
lämpar sig för ledtidsförkortning. 
 
4.1 Lean Production 
Lean Production utvecklades på Toyota efter andra världskriget som ett svar på 
massproduktionens principer. Massproduktion innebär att ett fåtal produkter tillverkas i stora 
volymer och maskinerna som används är ofta högt specialiserade med långa 
omställningstider. I Japan var marknaden inte tillräckligt stor för att massproduktion skulle 
vara lönsamt, utan istället krävdes mer flexibla produktionssystem där flera olika produkter 
kunde tillverkas i samma tillverkningsutrustning.(Askin & Goldberg 2002)  
 
Lean Production är ett produktionssystem som innehåller en mängd verktyg, metoder och 
principer för hur en verksamhet ska styras. Flera olika författare har sammanfattat, tolkat och 
beskrivit dessa i diverse figurer. I detta examensarbete anammas Likers (2004) upplägg för att 
beskriva produktionssystemet, samtidigt som flera olika litteraturkällor ligger till grund för att 
mer i detalj beskriva några utvalda delar. Liker (2004) beskriver 14 grundläggande principer 
för Lean Production, se figur 4. 
 

 Filosofi (Långsiktigt tänkande) 

Process (eliminera slöseri) 

Människor och partners  
(Respektera, Utmana och Utveckla dem)

Problemlösning 
(Ständiga förbättringar och lärande) 

1. Basera beslut på långsiktighet 
2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att visualisera problem 
3. Använd Pullsystem för att undvika överproduktion 
4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka) 
5. Skapa en kultur där man slutar ”fixa” problem och istället 

gör rätt från början. 
6. Standardiserade uppgifter är grunden för ständiga 

förbättringar och anställdas Empowerment 
7. Använd visuell styrning så att inga problem göms 
8. Använd endast pålitlig, noggrant testad teknologi som 

underlättar för människor och processer 
9. Skapa ledare som har en grundläggande förståelse för 

arbetet, tror på filosofin och lär den till andra 
10. Utveckla exceptionella medarbetare och team som följer 

företagets filosofi 
11. Respektera ditt utbredda nätverk av partners och 

leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem 
förbättras 

12. Gå och se efter själv för att verkligen förstå situationen 
13. Ta beslut långsamt genom samstämmighet, överväg noga 

alla valmöjligheter; Implementera snabbt 
14. Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion och 

ständiga förbättringar  

Figur 4: 14 grundläggande principer för Lean Production. Fritt efter Liker (2004)  
 
Värdeflödesanalys är en metod som används främst i syfte att implementera princip 2-8, för 
att förbättra processen. Endast dessa principer kommer att belysas i examensarbetet, men det 
är viktigt att komma ihåg att dessa bara är en del av Lean Production. För att till fullo lyckas 
med implementeringsarbetet måste företagskulturen förändras och detta är en uppgift som 
långt ifrån alla företag lyckas med. Faktum är att de flesta företag som försöker införa Lean 
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Production endast uppnår måttliga förbättringar. Undersökningar visar att en bakomliggande 
orsak till detta är att Lean Production ofta ses som en samling verktyg och metoder för 
produktionen, så som 5S och värdeflödesanalys, och inte som ett produktionssystem som 
berör hela organisationen.(Emiliani & Stec, 2004) 
 
Den första av Liker´s (2004) 14 principer för Lean Produktion, och enligt författaren grunden 
för att lyckas med Lean Production, är att basera beslut på långsiktighet. Detta gäller även på 
bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Han beskriver den känsla av engagemang som finns 
på Toyota där alla strävar mot samma mål och vision; att göra rätt sak för företaget, dess 
anställda, kunden och samhället i stort. Liker (2004) menar att detta engagemang är grunden 
för alla andra principer och något som saknas i de flesta företag som försöker anamma Lean 
Production.  
 
Grunden för Lean Production är att allt slöseri ska elimineras (Ohno 1989). Taichi Ohno, 
grundare till Toyotas Produktionssystem identifierade sju typer av slöseri; 
 

 Överproduktion innebär att ett företag producerar för mycket, för tidigt och för fort i 
förhållande till behoven i påföljande process (Rother & Shook 2002). Denna form av 
slöseri betraktas i Toyotas Produktionssystem som ”den värsta fienden” eftersom 
överproduktion skapar ett behov av arbete som egentligen är slöseri. (Ohno 1989) Till 
exempel bidrar överproduktion till ökade mellanlager, ett ökat behov av 
materialhantering och ett ökat behov av lagringsytor. Dessutom beläggs maskiner och 
operatörer med tillverkning av det som inte behövs för tillfället, vilket innebär att 
tillgängligheten minskar, och då ett verkligt behov uppstår saknas ledig kapacitet, 
vilket gör att fler operatörer och ökad maskinkapacitet verkar behövas. (Rother & 
Shook 2002) 

 
 Onödiga lager. Att lagra produkter och komponenter vare sig det är i råvaru-, mellan- 

eller slutlager innebär ett antal risker och kostnader (Askin & Goldberg 2002);  
 

• Kostnaden för lagerutrymmet  
• Risken att produkten hinner bli föråldrad och måste skrotas 
• Skaderisk 
• Kostnad för bundet kapital, som kan kopplas till missade möjligheter till 

investering med påföljande potentiell avkastning 
• Återkopplingstiden för kvalitetsbrister ökar, vilket innebär en ökad risk att fler 

felaktiga produkter tillverkas 
• Hanteringskostnad  

 
Lager kan finnas så väl innan som under och efter produktion. Orsaker till lager är 
antingen att material köps hem för tidigt eller att produktionen startas för tidigt, så 
kallad överproduktion.(Carreira 2004) Lager döljer ofta problem som finns i 
verksamheten och genom att sänka lagernivåerna blottas problemen och grundorsaken 
till dess existens kan elimineras. 

 
 Transport. Att förflytta material från ett ställe i verksamheten till ett annat tillför inte 

något värde till produkten, och ses som slöseri (Carreira 2004). I ett väldesignat 
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produktionssystem är arbets- och lagringsområden lokaliserade så att 
materialförflyttningar är så korta som möjligt (Askin & Goldberg 2002). 

 
 Onödig bearbetning innebär att aktiviteter utförs på ett mer komplicerat sätt än 

nödvändigt. Ett exempel är då ett verktyg som inte är anpassat för en viss aktivitet 
används, med konsekvensen att en extra justering måste göras vid varje repetition av 
aktiviteten.(Carreira 2004) 

 
 Kassation och omarbete. Att tillverka felaktiga produkter som kräver omarbete eller 

behöver kasseras tillför inget värde för slutkunden och skapar dessutom stora 
kostnader för det tillverkande företaget. (Carreira 2004) I ett Lean Production system 
är det centralt att produkten görs rätt från början, och om ett fel uppstår måste 
grundorsaken till problemet spåras och åtgärder vidtas som förhindrar att samma fel 
uppstår igen. (Ohno 1989) 

 
 Väntan Denna typ av slöseri innebär att personer står och väntar, vilket innebär ett 

slöseri med tid. Exempel på väntan är då operatörer väntar på produkter som bearbetas 
i föregående process eller då de inte kan arbeta för att de väntar på information. 
(Carreira 2004) 

 
 Onödig rörelse En dåligt utformad arbetsplats innebär att operatörer måste använda 

tid till att exempelvis leta efter verktyg, sträcka sig efter material eller gå långa 
sträckor för att hämta verktyg som används frekvent. (Carreira 2004) 

  
Genom att sträva efter att efterleva princip 2-8 i figur 4 kan många av ovan beskrivna 
slöserier elimineras. Princip 2-8 i figur 4 beskrivs i kommande avsnitt. 
 

4.1.1 Skapa ett kontinuerligt flöde för att visualisera problem 
Ett kontinuerligt flöde innebär att alla processer i ett tillverkningsflöde arrangeras i en 
sekvens, och produkterna förflyttas en åt gången från ett steg till nästa, detta brukar benämnas 
enstycksflöde. Motsatsen till ett kontinuerligt flöde är batchproduktion som innebär att en 
batch av en viss produkt först tillverkas i en process, sedan förflyttas hela batchen till 
efterföljande process och så vidare. Denna typ av tillverkning är ofta en konsekvens av långa 
ställtider. (Womack & Jones 2003) Syftet med ett kontinuerligt flöde är bland annat att 
synliggöra och eliminera slöserier och att uppnå följande fördelar:  
 

• Snabbare återkopplingstid vid kvalitetsproblem, innebär att orsaker till problemet kan 
åtgärdas snabbt 

• Skapa flexibilitet. Om en maskin används för att tillverka stora batcher av en produkt 
knyts maskinen till denna produkt under en längre tid vilket innebär att flexibiliteten 
att schemalägga en annan produkt i maskinen minskar. Målet med enstycksflöde är att 
en produkt av en variant kan tillverkas i en maskin och sedan kan maskinen ställas om 
för att tillverka en annan produkt, så att kundens vekliga behov just nu kan 
tillmötesgås.   

• Skapa högre produktivitet. Istället för att lägga tid på att flytta runt och mellanlagra 
halvfärdiga produkter läggs i ett kontinuerligt flöde en större del av produktens tid i 
flödet på värdeskapande aktiviteter 
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• Yta frigörs genom att maskiner flyttas närmare varandra och mellanbuffertar tas bort. 
• Förbättrad moral. I ett enstycksflöde lägger operatörer större andel av sin tid på 

värdeskapande aktiviteter och ser mycket snabbare resultat av vad de gör, vilket bidrar 
till ökad trivsel och motivation 

• Reducerade lagerkostnader. (Liker 2004) 
  

Att tillverka produkter i ett kontinuerligt flöde är en svår uppgift och ställer stora krav på 
processerna. Om en maskin i flödet inte fungerar så stannar hela flödet och för att ett flöde ska 
fungera måste därför alla maskiner i flödet ha en mycket hög tillgänglighet. (Womack & 
Jones 2003) När ett kontinuerligt flöde sätts upp kommer många slöserier att synliggöras, 
vilket till en början kan innebära vissa kostnader för företaget. Till exempel om en 
omställning tar längre tid än beräknat eller om en maskin i processen går sönder, vilket 
innebär att hela produktionsflödet stannar. Ett vanligt misstag i detta skede är att företag som 
upplever dessa problem menar på att flödesproduktion inte fungerar hos dem och går tillbaka 
till det gamla arbetssättet. För att lyckas är det är viktigt att vara medveten om de kortsiktiga 
kostnader som det innebär att sätta upp ett flöde och att ta tag i de verkliga problemen då de 
synliggörs. (Liker 2004)  
 

4.1.2 Använd pullsystem för att undvika överproduktion  
Det är i de allra flesta företag inte möjligt att tillverka en produkt från råvara tillfärdig produkt 
i ett enstycksflöde precis när kunden vill ha det och med den kundorderledtid som kunden 
efterfrågar. Produktionen måste då planeras och styras vilket inom Lean Production 
företrädesvis ska göras med hjälp av pull. I ett pullsystem lagerhålls en bestämd mängd 
produkter mellan olika flödesprocesser i såkallade supermarkets, och när ett behov uppstår 
nedströms i tillverkningskedjan plockas ingående komponenter från supermarket vilket ger en 
tillverkningssignal till processen uppströms. (Liker 2004) Motsatsen till Pull är Push som är 
ett tryckande materialplaneringssystem där materialförflyttning initieras av den producerande 
aktören, eller av en utanförstående central planeringsinstans. (Mattson & Jonsson 2003) Se 
figur 5 för illustration av pull- respektive pushsystem.  
 

Kundbehov/Tillverkningsorder

Efterfrågeprognos 

Produktionsplan 

Materialflöde 
Informationsflöde 

Pull 

Push 

Figur 5. Illustration av pull- och pushbaserad planering 
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Pull används oftast i företag som producerar ett fåtal högvolymsprodukter medan push 
föredras i företag som producerar ett stort antal lågvolymsprodukter. (Krajewski & Ritzman 
2002) 
 
I ett pullsystem hålls PIA på en kontrollerad nivå, men i ett pushsystem ökar och minskar PIA 
beroende på hur order frigörs i förhållande till kapaciteten. Inom Lean Production tillämpas 
pull i syfte att undvika överproduktion.(Askin & Goldberg 2002) Den vanligaste pullmetoden 
är kanban som av Mattsson & Jonsson (2005) beskrivs enligt följande; 
 
När en lastbärare blir tom på en förbrukande enhet frigörs ett kanbankort. Detta kort skickas 
till den försörjande enheten som via kortet auktoriseras att börja tillverka motsvarande den 
kvantitet som ryms i en standardlastbärare och/eller auktoriseras att transportera en full 
standardlastbärare till den förbrukande enheten. Lastbäraren förses med det erhållna kortet. 
(ibid)  
 
Initiering av tillverkning kan även göras via såkallad elektroniska kanban och faxban, och 
måste alltså inte ske med fysiska kort.(ibid) Antal kanbankort (K) eller materiallastbärare, 
som krävs att ha i omlopp för att tillfredsställa behovet vid förbrukande operationsställe 
beräknas enligt (Segerstedt 1999);  
 

Genomsnittlig efterfrågan under ledtid + säkerhetslager 

Behållarstorlek 
K= 

 
 
Ju längre ledtiden är desto fler kanbankort kommer att behövas, och således kommer lagret 
vara högre då ledtiden är längre. (Segerstedt 1999) 

4.1.3 Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka) 
Om ett företag börja tillämpa Lean Production genom att producera bara det kunden vill ha 
när den vill ha det så kommer arbetsbelastningen att variera över tiden. Kunder är inte 
förutsägbara och efterfrågan kommer inte att vara konstant. Detta ställer till problem i form av 
stressade medarbetare och övertid då efterfrågan är hög och ett överflöd av arbetskraft då 
efterfrågan går ner. För att lyckas med Lean Production måste företaget jämna ut 
arbetsbelastningen över tiden. (Liker 2004)  
 
Heijunka är utjämning av både produktionsvolymer och produktmix. Istället för att tillverka 
efter kundens exakta behov läggs order för en bestämd tidsperiod samman och fördelas jämt 
över tiden. Genom att tillämpa utjämnad produktion kan till exempel hänsyn tas till att vissa 
produkter tar längre tid att tillverka än andra. Genom att jämna ut produktmixen så att en 
produkt som tar lång tid att tillverka följs av en som går snabbare att tillverka kan 
arbetsbelastningen hållas på en lagom nivå. (ibid) 
 

4.1.4 Skapa en kultur där man slutar ”fixa” problem och istället gör rätt från början 
Ett högt felutfall innebär att tillverkningslina måste stoppas frekvent så att felet kan ”fixas” 
vilket gör att flöde och pull inte fungerar. För att Lean Production ska fungera är det viktigt 
att göra rätt från början, och om ett fel uppstår måste rotorsaken till felet identifieras och 
elimineras. (Pascal 2002) På Toyota används bland annan en metod som innebär att så fort ett 
fel upptäcks stoppas hela linan och sedan spåras rotorsaken till felet genom att frågan ”varför” 
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ställs fem gånger. När metoden började tillämpas blev det ofta stopp i produktionen, men 
efterhand som fler och fler felkällor identifierats och åtgärdats så blev stoppen allt mer 
sällsynta. (Womack & Jones 1990) 
 

4.1.5 Standardiserade uppgifter är grunden för ständiga förbättringar och anställdas 
Empowerment 
En process som inte är standardiserad kommer att ge en varierande output beroende på vem 
som arbetar i processen. Att genomföra en förbättring i en sådan process kommer endast att 
innebära ännu ett sätt att utföra uppgiften på. Alltså måste en process först standardiseras och 
stabiliseras innan det är någon idé att genomföra en förbättring. (Liker 2004) 
 

4.1.6 Använd visuell styrning så att inga problem göms 
Visuell styrning handlar om att synliggöra problem, och att skapa ordning och reda för att 
eliminera slöseri. Visuell kontroll är någon form av kommunikationsanordning i 
arbetsområdet som på ett ögonblick ger information om hur arbete ska utföras, och om det 
finns en avvikelse från standardarbetssättet. Visuell styrning handlar även om att ytor är 
uppmärkta så att det är tydligt var saker och ting hör hemma, vilket gör att den irritation som 
uppstår och den tid som går åt till att leta efter saker kan elimineras. (Liker 2004) 
 
4.2 Värdeflödesanalys och implementering av Lean Production 
Metoden Värdeflödesanalys utvecklades ur Toyotas ”material och information 
flödesdiagram” som användes av managementkonsulter för att lära ut Toyota Production 
System till Toyotas leverantörer. Metoden hjälpte leverantörerna att på ett enkelt och 
överskådligt sätt förstå deras nuvarande tillstånd och kunde sedan användas för att rita en 
karta över ett önskat framtida tillstånd som inkluderade bland annat kanban, 
produktionsutjämning och kortare ställtider. (Liker 2004)  
 
Värdeflödesanalyser används idag som ett verktyg vid implementering av Lean Production. 
Första steget då Lean Production ska implementeras är att ifrågasätta vad kunden verkligen 
vill ha, det vill säga att identifiera värde utifrån kundens perspektiv. Nästa steg är att 
ifrågasätta vad i tillverkningsprocessen som bidrar till att detta kundvärde skapas, vilket görs 
genom analys av produktens värdeflöde. (Womack & Jones, 2003) Ett värdeflöde är alla 
aktiviteter, såväl sådana som skapar mervärde som de som inte gör det, och som är 
nödvändiga för att kunna förädla en produkt (Rother & Shook 2002). Genom att kartlägga 
hela värdeflödet för en produkt identifieras vanligtvis tre typer av aktiviteter (Womack & 
Jones 2003): 
 

• Värdeskapande. Hit räknas tillexempel bearbetningsprocesser där en förädling av 
produkten görs. 

• Icke värdeskapande men nödvändiga. Hit räknas till exempel materialhantering. 
• Icke värdeskapande, så kallade slöserier 

 
Att göra en värdeflödesanalys innebär enligt Rother & Shook (2002) att produktens väg följs 
baklänges från kund till leverantör och representativa figurer ritas för varje process i material- 
och informationsflödet. Sedan ställs ett antal nyckelfrågor och en kartbild över ett bättre 
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framtida tillstånd ritas. Författarna ser flera fördelar med att kartlägga värdeflödet i fabriken 
på detta sätt: 
 

• Hela flödet genom fabriken tydliggörs, inte bara enstaka tillverkningsprocesser 
• Orsaker till att slöseri förekommer kan identifieras 
• Språket som används underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller 

tillverkningsprocessen 
• Beslut som inverkar på flödet blir uppenbara och möjliga att diskutera 
• Många olika koncept och tekniker för Lean Production kombineras, vilket gör att 

helheten bevaras  
• En grund för planering och förbättringar erhålls.  
• Samband mellan informations- och materialflöde tydliggörs 
• Det är en metod som är mer användbar än kvantitativa verktyg och flödesdiagram, 

eftersom en detaljerad beskrivning för hur en verksamhet ska fungera för att få ett bra 
flöde görs. (Rother & Shook 2002) 

 
I figur 6 ses en övergripande bild över de steg som ingår i 
värdeflödesanalysarbetet enligt Rother & Shook (2002). Det är 
denna metod för kartläggning och analys av värdeflödet som 
används och utvärderas i examensarbetet och en beskrivning av 
metoden görs i följande avsnitt.  

Produktfamilj 

Karta över nuvarande 
tillstånd 

Karta över 
framtida tillstånd

Handlingsplan för 
genomförandet 

 

 

 

 

 
Figur 6. Övergripande bild över metoden värdeflödesanalys 

4.2.1 Steg 1: Kartläggning av nuvarande tillstånd 
Värdeflödesanalysen ska fokuseras till en produkt eller produktfamilj åt gången eftersom 
slutkunden bara bryr sig om sina speciella produkter. En produktfamilj är en grupp av 
produkter som i stort sett passerar genom samma processer och utrustning. (Rother & Shook 
2002)  
 
Värdeflödet för en produktfamilj passerar troligtvis över ett företags organisatoriska gränser. 
För att inte fastna i detta organisatoriska synsätt bör en medarbetare utses som ledare för en 
produktfamiljs totala värdeflöde. Uppgifter som tilldelas denna ledare är bland annat att leda 
och kartlägga såväl nuvarande som framtida tillstånd och att redovisa direkt till fabrikschefen 
hur det går att förbättra värdeflödet. (ibid) 
 
När produktfamilj och ledare för värdeflödesanalysarbetet är utsett ska en analys av den 
nuvarande situationen i produktionen göras. Detta arbete inleds med en översiktlig 
kartläggning av flödet från dörr till dörr. För denna kartläggning ger Rother & Shook (2002) 
ett antal tips: 
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• Samla alltid själv in alla fakta om nuläget medan du vandrar längs den väg som 
material och information flyter 

• Börja vid leveransavdelningens utlastning och arbeta uppströms 
• Ta med dig ett stoppur. Lita varken på de standardtider som kan ha beräknats eller på 

annan information som du inte skaffat dig personligen. Möjliga undantag från denna 
regel kan vara tillgång till statistik över maskiners tillgänglighet, omfattning av 
omarbetningar och kassationer samt ställtider för att kunna tillverka nya 
produktvarianter 

• Kartlägg hela värdeflödet själv 
• Rita alltid förhand med blyertspenna 

 
Det första steget i kartläggningsarbetet är att identifiera kundkraven. Kunden 
ritas in som en fabrikssymbol, se figur 7, i det övre högra hörnet på kartan och 
information om kunden skrivs in i en faktaruta bredvid. Information som 
samlas in om kunden är förslagsvis skiftgång, efterfråga per månad och 
önskemål på leveransstorlek.(ibid)      Figur 7. fabrikssymbol 
 
Nästa steg är att rita in tillverkningsprocesserna på kartan, dessa ritas som 
processrutor se figur 8. För att kartan inte ska bli alltför omfattande anger 
varje processruta en process i vilken materialet förädlas, även om det ingår 
ett antal delprocesser i denna förädlingsprocess. En processruta tar slut då 
processen avbryts och materialflödet stannar. I detta steg ska även fakta om 
processerna samlas in, och skrivas in i en faktaruta under respektive processruta. Förslag på 
fakta som kan samlas in är: 

Figur 8. Processruta 

 
• Cykeltid: Den tid som förflyter mellan att enskilda artiklar kommer ur samma process 

Beräknas enligt 
kterAntalprodu

AnvändtidTC =/  

• Ställtid: Den tid då en maskin eller process inte är tillgänglig för tillverkning på grund 
av förberedelser för produktbyte 

• Maskinernas tillgänglighet: Andel av total tillgänglig arbetstid som en maskin är 
tillgänglig för tillverkning. En maskin med många oplanerade stopp får en sämre 
tillgänglighet 

• Storlek på tillverkningsvolymer: Antal produkter av samma sort som tillverkas i rad 
innan omställning görs och en ny produkt börjar tillverkas 

• Antal operatörer: Antal operatörer per skift som arbetar vid respektive process 
• Antal produktvarianter: Antal olika produkter som tillverkas i samma process 
• Leveransvolym: Antal produkter som levereras åt gången till kund 
• Arbetstid: Arbetstid minus raster och exempelvis möten 
• Kassationer och omarbetningar: Andel eller antal produkter som måste kasseras 

alternativt repareras efter tillverkning i en process. (Rother & Shook 2002) 
 

Figur 9. Symbol för buffert 

När nuvarande tillstånd kartläggs noteras även de platser där 
material samlas upp i mellanlager med en buffertsymbol, se figur 
9, och mellanlagrets storlek noteras på kartan.  
 
Då kundkrav, processer och mellanlager ritats in på kartan över 
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nuvarande tillstånd noteras leveranssätt (lastbil, tåg, flyg) och leveransfrekvens till kunden 
(dagligen, veckovis). I kartans övre vänstra hörn ritas en fabrikssymbol för leverantörer, och 
information om leverantören skrivs in i en faktaruta. Denna information inkluderar 
exempelvis förpackningsstorlek, leveranssätt och leveransfrekvens. Om en produkt har flera 
leverantörer kartläggs enbart flödet för en eller ett par särskilt viktiga råvaror eller andra 
utgångsmaterial. Nästa steg i kartläggningsarbetet är att lägga till informationsflödet på 
kartan. (Rother & Shook 2002) 
 
Informationsflödet ritas in som smala pilar från höger till vänster, det vill säga från kund till 
leverantör, i den övre delen av kartan. På pilarna inkluderas fakta om vilken information som 
fås från kunden respektive delges leverantören, hur ofta, och på vilket sätt. 
Produktionsplaneringen ritas in som en processruta, och från den ritas informationsflödet 
mellan planeringen och produktionen, samt fakta om vilken information det rör sig om och 
hur ofta den kommuniceras. (ibid) 
 
Då informationsflödet kartläggs identifieras även om 
materialet i produktionen förflyttas enligt pull eller push (se 
avsnitt 4.1.2 för förklaring). Om materialet förflyttas enligt 
push ritas en randig pil mellan de olika processtegen. 
Förflyttas material enligt pull ritas istället en böjd pil 
mellan de olika processtegen. Se figur 10 för illustration av 
pull och push symboler. (ibid) 

Symbol för Pull Symbol för Push 

Figur 10. Symboler för pull och push 

 
Sista steget i kartläggningen av nuläget är att rita in en tidslinje längst ner på kartan så att den 
totala ledtiden genom tillverkningen kan räknas samman. Under varje processruta och 
lagertriangel läggs information till om ledtiden. För många processer skiljer sig produktens 
ledtid genom processen från cykeltiden. Vid sådana processer anges såväl den totala ledtiden 
som den värdehöjande tiden. Tiden i mellanlager kan räknas fram genom att dividera 
lagerkvantitet med det dagliga kundbehovet. (ibid) 
 
När ledtid för samtliga steg på kartan noterats summeras dessa och den totala ledtiden genom 
tillverkningen fås fram. Dessutom summeras den tid som verkligen adderar värde till kundens 
produkt, det vill säga processtiderna i de olika delprocesserna. Genom att identifiera orsaker 
till slöseri, och att eliminera dessa kan dessa tider kortas. (ibid) 
 
I figur 11 visas ett mycket enkelt exempel på en karta över nuvarande tillstånd. 
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Leverantör 

Ingående 
Material 

Tillverkning 

Produktionsplanering 
Kundorder 
veckovis 

Prognoser 
månadsvis 

Tillverkningsorder 
dagligen 

Veckovis 
leveranser 

Leverans 2 
ggr/ vecka 

S/T: 10 min 

C/T: 30 s 

5 dagar 

Batch= 500 

V/A= 30 s 

L/T = 250 min 
10 dagar 

V/A: 90 s 

L/T: 388 h 

Kund AB 

Färdiga 
produkter 

Kundbehov: 
5000 / mån 

Packning 

S/T: 0 min 

C/T: 60 s 

V/A= 60 s 
1 dag 

Figur 11. Enkel illustration på en karta över nuvarande tillstånd 

4.2.2 Steg 2: Kartan över framtida tillstånd 
När nuläget är kartlagt är nästa steg i värdeflödesanalysarbetet att rita en karta över ett önskat 
framtida tillstånd, där tidigare beskrivna principer för Lean Production tillämpas. Som stöd i 
det arbetet har Rother & Shook (2002) tagit fram en frågeguide med ett antal nyckelfrågor: 
 

1. Vilken är takttiden? Takttiden anger hur ofta en artikel eller komponent måste 
tillverkas för att kunna möta kundens behov. Takttiden beräknas genom att den 
tillgängliga arbetstiden per skift divideras med kundbehovets volym per skift. För 
att ett företag ska klara av att producera enligt takttid krävs det en förmåga att 
reagera snabbt på problem, att eliminera orsaker till oplanerade produktionsstopp 
och att omställningstider elimineras.  

2. Kommer ni att tillverka till en supermarket för färdiga produkter, från 
vilken kunden hämtar efter behov, eller för direkt leverans till kund? En 
supermarket är ett lager från vilket kunden hämtar produkter vid behov. 
Supermarkets styrs med hjälp av kanban; då en produkt 
hämtas från supermarket frigörs ett tillverkningskanban 
till leverantörsprocessen som fyller på supermarket med 
samma kvantitet som hämtades av kunden. Att tillverka 
direkt för leverans ställer krav på ett tillförlitlig order-
leverans-flöde med korta ledtider eller tillgång till 
säkerhetslager. I figur 12 visas symbolen för 
supermarket. Figur 12. Symbol för supermarket 

3. Var i processen går det att tillverka med ett 
kontinuerligt flöde? Ett kontinuerligt flöde innebär att artiklar produceras en i 
taget och att denna artikel omedelbart passerar från en förädlingsprocess till nästa 
utan att någon mellanlagring behövs. 
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4. Var måste det finnas ett dragande system med 
supermarkets för att styra produktionen i 
uppströms processer? Supermarkets införs på de 
ställen i produktionen där det inte är möjligt att 
producera i ett kontinuerligt flöde. Syftet är att styra 
processerna uppströms till att bara producera det 
processerna nedströms förbrukar, enligt pullprincipen. Att lagerhålla alla 
produktvarianter i en supermarket kan ibland vara opraktiskt och ett alternativ är 
då att införa FIFU transportbanor mellan processerna. Detta begränsar mängden 
PIA mellan processerna, och då transportbanan mellan processerna blir full måste 
leverantören sluta tillverka. Symbol för FIFU transportbana ses i figur 13. 

Figur 13. symbol för FIFU-bana 

5. Vilken punkt i tillverkningskedjan har ni valt för att särskilt styra 
produktionsflödet? Denna punkt benämns även pacemakerprocessen. 
Pacemakerprocessen är den punkt i flödet i vilken produktionen planeras. Flödet 
uppströms från pacemakerprocessen ska styras med hjälp av supermarkets och 
kanban, medan produktion nedanför pacemakerprocessen ska ske i ett 
kontinuerligt flöde. Det är alltså möjligheten att producera i ett kontinuerligt flöde 
som avgör vilken process som blir pacemakerprocess. Kundorderledtiden är den 
sammanlagda ledtiden nedströms i tillverkningskedjan från denna punkt.  

6. Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen? Att 
tillverka stora partier åt gången i pacemakerprocessen får konsekvenser för resten 
av värdeflödet bland annat eftersom det innebär att stora volymer av ingående 
komponenter måste lagerhållas i supermarkets uppströms i värdeflödet. Dessutom 
innebär tillverkning i stora batcher att ledtiden blir längre, se avsnitt 4.3.1. Att 
jämna ut produktmixen innebär att fördela tillverkning av olika produktvarianter 
jämnt över en bestämd tidsperiod. Figur 14 illustrerar skillnad mellan utjämnad 
och inte utjämnad produktion vid tillverkning av två olika produkter.   

 

1111111111111111111111111111112222222222222222 

Första Skiftet: Andra Skiftet: 

Ej utjämnad produktion: 

Utjämnad produktion: 2112112112112112112112112112112112112112112112  
Figur 14. Illustration av utjämnad produktion vid tillverkning av30 st produkt 1 och 16 st produkt 2.  
 
7. Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att beställa och ta bort från 

pacemakerprocessen? Istället för att lägga ut stora arbetsorder sällan till 
produktionen så bör små arbetsorder läggas ut ofta, i en jämn takt. Detta skapar en 
bättre taktkänsla och känsla för om produktionen ligger före eller efter, och 
möjlighet att snabbt reagera på problem. Om till exempel cykeltiden för en process 
är 30 sekunder per artikel, och 20 artiklar förpackas i en förpackning så borde det 
ta 10 minuter att tillverka en förpackning artiklar. Om arbetsorder om 20 artiklar 
läggs ut var 10e minut och samtidigt 20 färdiga artiklar transporteras bort från 
processen så ges möjlighet att hålla koll på produktionsläget. Är inte 20 artiklar 
klara efter 10 minuter så måste det ha hänt något som behöver åtgärdas. Detta 
arbetssätt kallas för tidsstyrd hämtning.  

8. Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde 
som har specificerats på kartan över det framtida tillståndet? Exempel på 
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sådana förbättringar är ställtidsreducering eller förbättring av maskinernas 
tillgänglighet. Dessa förbättringsområden blir föremål för kaizeninsatser. 

 
I figur 15 visas en enkel illustration på en karta över ett framtida tillstånd för den karta 
över nuvarande tillstånd som presenterades i figur 11. 
 

Leverantör AB 

Tillverkning 

Produktionsplanering 
Kundorder 
dagligen Prognoser 

månadsvis 

Tillverkningsorder 
dagligen 

Dagliga 
leveranser 

V/A= 30 s 

Kund AB 

Kundbehov: 
5000 / mån 

kanban 

Dagliga order 

Packning 

Dagliga 
leveranser 

1,5 dagar 

S/T: 5 min 

C/T: 30 s 
Batch= 50 

5 dagar 

S/T: 0 min 

C/T: 60 s 
Batch= 50 

50 
50 

L/T = 30 min 

V/A= 60 s 

L/T = 50 min L/T: 157h

V/A: 90 s 

Ställtid 

Utveckling 
leverantörer 

Figur 15: Enkel illustration på en karta över framtida tillstånd  

4.2.3 Steg 3: Handlingsplan 
Då värdeflödesanalysen är genomförd, och en karta över ett önskat framtida tillstånd tagits 
fram är det viktigt att en handlingsplan för hur denna karta ska förverkligas tas fram, så att 
den inte förblir en vision på papper. För att det inte ska bli alltför mycket att genomföra på en 
gång så kan förbättringarna delas in i ett antal mindre steg. (Rother & Shook, 2002) 
 
4.3 Ledtid 
Examensarbetet ska utreda om värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för 
ledtidsreduktion. Följande avsnitt ägnas därför åt att beskriva ledtid och faktorer som påverkar 
denna samt hur ledtiden kan förkortas.  
 
Olhager (2000) definierar ledtid som den tid som förflyter från det att behovet av en aktivitet 
eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna 
har utförts. Beroende på hur och utifrån vilket perspektiv aktiviteten definieras så kommer 
den att mätas på olika sätt. Det finns tre typfall av ledtidsdefinitioner (Olhager 2000): 
 

• Ledtid för utveckling av ny produkt 
• Ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv 
• Ledtid i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv. 

 
Yang & Dean (2002) menar att produktionsledtid kan delas in i fyra komponenter: 
 

• Ställtid mellan körningar 
• Processtid för batchen 
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• Transporttid mellan processtegen 
• Kötid mellan processtegen  

 
Valet av batchstorlek är en faktor med stark påverkan på ledtiden då den påverkar såväl 
processtiden som transporttid och kötid. I valet av batchstorlek spelar ställtiden en central roll. 
(Yang & Dean 2002) En utveckling av batchstorlekens påverkan på ledtiden görs i följande 
avsnitt. 

4.3.1 Batchstorlekens påverkan på ledtiden   
Batchproduktion innebär att en batch av en viss produkt först tillverkas i en process, sedan 
förflyttas hela batchen till efterföljande process och så vidare. Under tiden som en produkt i 
batchen genomgår en förädlingsprocess ligger resten av produkterna i batchen och väntar, 
vilket gör att den totala tiden för en viss produkt vid en viss process blir längre än 
förädlingstiden vid den processen, med konsekvensen att den totala genomloppstiden för 
produkten ökar. (Womack & Jones 2003)  
 
Den största orsaken till att produkter tillverkas i större batcher är förekomsten av ställtid. Att 
tillverka många små batcher innebär att antalet omställningar för en maskin ökar, vilket 
minskar maskinens tillgänglighet eftersom en stor del av tiden används till omställningar. Då 
batchstorlekarna är alltför små, och således antalet omställningar många, genereras en kö 
framför maskinen vilket leder till en längre ledtid. Även transporttiden ökar då batchstorleken 
är liten. En förutsättning för att kunna minska batchstorleken är att ställtiden för maskinerna 
reduceras. (Yang & Dean 2002) 
 
Karmarkar (1987) har visat att den genomsnittliga tiden i ett system är en funktion av 
batchstorlek och utnyttjandegrad. En hög utnyttjandegrad kombinerat med stora batcher 
innebär att den totala tiden i systemet ökar. Även en låg utnyttjande grad i kombination med 
stora batcher genererar en längre tid i systemet, dock är inte sambandet lika starkt. Mycket 
små batchstorlekar gör att tiden i systemet går mot oändligheten, oavsett utnyttjandegrad. 
(Ibid) 
 
Batchtillverkning uppstår som en konsekvens av att flera produkter tillverkas i samma 
produktionssystem. De olika produkterna i systemet påverkar varandra, och att ändra ledtiden 
för en av dessa produkter kan inte göras genom att enbart ändra denna produkts batchstorlek. 
Alla produkters batchstorlek måste ändras och alla produkters ledtider kommer att påverkas. 
(Karmarkar 1987) 

4.3.2 Övriga faktorer som påverkar ledtiden 
Utöver batchstorleken har Karmarker (1987) identifierat ett antal faktorer som påverkar 
kötiden mellan processtegen, och således den totala ledtiden: 

 
• Släpptider för tillverkningsorder till produktionen 
• Sekvensering vid maskin, det vill säga i vilken ordning produkterna bearbetas vid en 

viss maskin 
• Kapacitet för en viss maskin eller arbetsstation 
• Produktmix och produkternas heterogenitet, det vill säga hur lika varandra de olika 

produkterna i ett produktionssystem är  
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4.3.3 Ledtidsreduktion 
Karmarker (1987) diskuterar ett antal negativa konsekvenser, och kostnader som kan kopplas 
till långa ledtider: 
 

• Långa ledtider innebär att PIA är högt  
• Långa ledtider kräver en körplan som är fryst under en längre tidshorisont, vilket i sin 

tur ofta genererar omprioriteringar under produktionens gång. 
• Säkerhetslager tenderar att öka då ledtiden är lång 
• Återkopplingstiden för kvalitetsbrister ökar, vilket innebär en ökad risk att fler 

felaktiga produkter tillverkas 
• Långa ledtider kan bidra till att företagets konkurrenskraft försämras 

 
Tersine & Hummingbird (1995) diskuterar vikten av korta ledtider och ser det som ett 
konkurrensmedel som alla företag kan dra nytta av. För att uppnå kortare ledtider bör allt 
slöseri med tid elimineras, men vad som egentligen utgör tidsslöseri är inte helt enkelt att 
definiera. Författarna menar att beroende på hur ett företag har valt sina konkurrensmedel 
kommer slöseri med tid att definieras olika. Exempelvis ses lager som slöseri i ett företag som 
konkurrerar med lågt pris medan lager kan ses som en typ av värde i ett företag där man satsar 
på en hög servicegrad. För att eliminera tidsbovar från tillverkningskedjan och uppnå en 
kortare ledtid är det således viktigt att först förstå vad i det egna företaget som utgör slöseri. 
Det gäller sedan att identifiera alla aktiviteter som tar tid men som inte tillför något värde till 
produkten och reducera eller eliminera dessa. (ibid) 
 
Ledtiden kan reduceras på en mängd olika sätt, Hill & Khosla (1992) beskriver ett antal av 
dessa; Genom att eliminera onödiga steg i tillverkningsprocessen, genom att använda 
parallella processer, genom att reducera kötid, genom reducering av ställtid så att 
batchstorleken kan minskas, genom förbättrad layout, genom att arbeta för att förkorta ledtid 
från leverantör, och så vidare. 
 
Gustafsson (1991) har studerat ett antal svenska företag som lyckats i arbetet att förkorta sina 
ledtider. I studien presenteras ett antal punkter som karaktäriserar företag som framgångsrikt 
arbetar för att förkorta genomloppstider: 
 

• Tydlig vision orienterad mot helheten 
• Ambitiösa målsättningar och nya attityder 
• Reduktion av väntetider i hela processen 
• Analys utgår från kundvärden 
• Ordning och reda 
• Uppbrytning av nedärvda avdelningsbarriärer 
• Parallella aktiviteter 
• Medarbetare, snarare än anställda 
• Nära samarbete mellan kundföretag och medleverantör 
• Fördjupat lagarbete 
• Ny teknik i kombination med ny arbetsorganisation 
• Bonus för högt lagtempo 
• Ständig resultatmätning 
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4.4 Teoretisk slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas faktorer som påverkar ledtid och ledtidsreduktionsarbete samt 
målsättning med värdeflödesanalys i ett försök uppnå ett av delmålen med examensarbetet 
genom att besvara frågan: Är Värdeflödesanalys en metod som lämpar sig för 
ledtidsreduktion? I tabell 4 har faktorer som diskuterats i avsnitt 4.2 och 4.3, som påverkar 
ledtid, ledtidsreduktion och som är en målsättning med värdeflödesanalys sammanställts. 
Faktorer som återfinns i såväl ledtidsteori som målsättning med värdeflödesanalysen har 
markerats grönt. I de fall där det verkar finnas en motsägelse mellan ledtidsteorier och 
värdeflödesanalysmetoden har faktorn istället markerats i rött. Slutsatser som kan dras med 
hjälp av denna sammanställning är att värdeflödesanalysens målsättning på många punkter 
överensstämmer med de teorier kring ledtider och ledtidsreduktion som studerats. En del 
punkter är det svårt att dra paralleller mellan, men samband kan ändå finnas. Till faktorn 
”identifiera orsaker till slöseri” skulle till exempel så väl faktorn ”produktens konstruktion” 
som ”val av verktyg och maskiner” kopplas, då en dålig konstruktion eller användning av 
dåligt anpassade verktyg kan ses som orsaker till slöseri. 
 
Tabell 4. Sammanställning av faktorer som inverkar på ledtid, ledtidsreduktion, samt målsättning med 
värdeflödesanalys. + betyder att faktorn har en påverkan på ledtid, ledtidsreduktion eller är ett mål med 
värdeflödesanalys, o betyder att inga teorier studerats som visar att det finns något samband mellan faktorn och 
ledtiden eller värdeflödesanalysen. 

Faktor 
Faktor påverkar 
ledtid 

Faktor inverkar 
positivt vid 
Ledtidsreduktion 

Faktor är en 
målsättning med 
värdeflödesanalys 

Reducerad batchstorlek  + o + 
Reducerad ställtid + + + 
Layout + + + 
Kapacitet + o o 
Produktens konstruktion + o o 
Val av verktyg och maskiner + o o 
Ledtid från leverantör och 
leverantörssamarbete + + + 
Släpptid/Utjämnad produktion + o + 
I vilken ordning olika 
produkter tillverkas i 
processen + o + 
Helhetssyn o + + 
Kundkrav i fokus o + + 
Medarbetarfokus o + + 
Överskrid avdelningsbarriärer o + + 
Identifiera orsaker till slöseri o o + 
Enkelhet o o + 
Fokus på en produktfamilj o o + 
Övriga produkter i flödet + o o 

 
 
Värdeflödesanalysen förespråkar att kartläggning, analys och förbättringar ska göras på en 
produkt, eller produktfamilj åt gången. Karmarker (1987) hävdar å andra sidan att i en 
produktionsmiljö där flera olika produkter tillverkas påverkar alla produkter varandra, och att 
förändra ledtiden för en produkt kommer att påverka, och påverkas av, övriga produkters 
ledtid. Detta kan ses som en motsägelse mellan ledtidsteorin och värdeflödesanalysmetoden. 
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Dock dras slutsatsen att värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion, 
grundat i att flera av de faktorer som anses påverka ledtidsreduktionsarbete positivt återfinns i 
målsättningen med värdeflödesanalysmetoden.  
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5 Fallstudie 
I detta kapitel redogörs för den värdeflödesanalys som gjorts i fallstudien. Först ges en 
beskrivning av det värdeflöde som studerats vilket leder fram till en karta över nuvarande 
tillstånd. En analys av icke värdeskapande aktiviteter leder sedan fram till ett antal 
förbättringsförslag gällande hur ledtiden genom kretskortstillverkningen kan reduceras. 
Avslutningsvis diskuteras problem som identifierats med värdeflödesanalysen då den 
tillämpats på fallstudieföretaget.  
 
5.1 Val av produktfamilj 
Första steget i värdeflödesanalysarbetet var att välja ut en produkt eller produktfamilj som 
analysen skulle genomföras för. Fyra kretskort, HD-kort, L-kort, GIC V3 och PEB V3, som 
ingår i produktfamiljen GSN valdes ut. Valet av produktfamilj grundade sig i att produkterna 
står för en relativt stor andel av den totala produktionsvolymen, cirka 33% av 
volymkortsproduktionen, och tillverkas frekvent. Detta skulle underlätta datainsamlings- och 
kartlägggningsarbetet. Dessutom genomfördes samtidigt som examensarbetet en 
värdeflödesanalys på avdelningen Node/Shelter Production and Engineering för GSN-flödet, i 
vilket de utvalda produkterna är en ingående komponent. I tabell 5 presenteras de studerade 
kretskortens andel av de totala körningarna i ytmonteringen från januari till september 2005. 
 
Tabell 5. Antal och andel körningar de studerade kretskorten står för (totalt 419): 

Kort Antal körningar 2005 
Andel totala 
körningarna 

PEB V3 24 5,73 % 
GIC V3 62 14,80 % 
L-kort 13 3,10 % 

HD-kort 18 4,30 % 
 
 
5.2 Identifiering av kund och kundbehov 
De studerade kretskorten ingår i olika GSNnoder som tillverkas på avdelningen Node/Shelter 
Production and Engineering på Ericsson AB Katrineholm. En nod består av en hårdvara, 
bestående av ett skåp och ett antal kretskort, samt en mjukvara som programmeras efter 
kundens önskemål. Tillsammans med andra produkter från Ericsson bildar GSN-noden 
GPRS-systemet (General Packet Radio Service). Mer information om systemet återfinns i 
bilaga 3. Slutkunden för dessa system är operatörer som Vodafone och 3. 
 
Avdelningen Node/Shelter Production and Engineering ses alltså i detta fall som kunden. Den 
prognostiserade efterfrågan för 2006 enligt MRP 2005-10 visas i tabell 6 tillsammans med 
den totala prognostiserade efterfrågan för alla kort som tillverkas på avdelningen Module 
Production and Engineering. TTC står för Time To Customer och TTM för Time To Market. 
Produkter som räknas till TTC är intrimmade kretskort som går i volymflödet, TTM produkter 
är prototypkort som ska industrialiseras.  
 
Kretskorten levereras till en kortbuffert där 2-4 veckors prognostiserat behov ska finnas i 
lager. Korten plockas sedan ut från kortbufferten allt eftersom behov uppstår hos kunden. 
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Tabell 6. Prognostiserad efterfråga för 2006 enligt MRP 2005-10 

Kretskort Prognostiserad volym 2006 
PEB V3 2324 
GIC V3 11894 
L-kort 6242 

HD-kort 5594 
Totalt GSN 26054 

Totalt TTC Modul 78736 
Totalt TTC och TTM Modul 107398 
 
5.3 Kartläggning av processer och mellanlager 
Kretskortstillverkningen består av tre steg; ytmontering, komplettering och test. Tre utav de 
studerade korten, GIC V3, HD-kort och L-kort fortsätter sedan via kortbufferten till 
mackmontering där två kretskort och ett antal don skruvas samman. De färdigskruvade 
mackorna levereras sedan till en buffert där de lagerhålls i cirka två dagar innan de monteras i 
en nod. PEB V3 är ett så kallat kraftkort och levereras direkt till kortbufferten. I figur 16 visas 
en övergripande bild över materialflödet på Katrineholmsenheten. Fallstudien har fokuserats 
till kretskortstillverkningen, men eftersom tre av de fyra studerade kretskorten mackmonteras 
innan de är klara att monteras i en nod beskrivs även denna process kort sist i detta avsnitt.  
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Kortbuffert 
Node/Shelter Production and 
Engineering 

Huvudförråd 

PF1 

Ytmont. FIFO Kompl. 

VF3 

Test 

Inleverans Utleverans 

Mackmontering 

Kretskortstillverkning: 

Module Production and Engineering 

Figur 16. Övergripande bild över materialflödet på Ericsson AB Katrineholm 
 
Fokus har under värdeflödesanalysen varit att undersöka hur ledtiden kan förkortas. Därför 
har den data som samlats in för de olika processerna varit: 
 

• Ställtider 
• Cykeltider och processtider 
• Batchstorlekar 
• Tid i mellanlager 
• Kvalitetsutfall 

 
I följande avsitt beskrivs de olika processtegen genom kretskortstillverkningen och 
ovanstående insamlad data redovisas.  

5.3.1 Ytmontering 
Första steget i kretskortstillverkningen är en automatiserad ytmonteringslina där mindre 
komponenter monteras på mönsterplattor. Det finns två ytmonteringslinor där den ena 
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används för volymproduktion och den andra företrädesvis för produktion 
av prototyper. Volymproduktionslinan delas av ungefär 75 olika kretskort, där cirka12 procent 
av korten står för hälften av körningarna, och resterande 88 procent av korten står för den 
andra hälften av körningarna. Det är alltså ett fåtal kort som går i stora volymer, och relativt 
många kort som tillverkas mindre frekvent. En övergripande illustration av de olika 
processerna vid ytmonteringslinan ses i figur 17. 
 
 

Inre ställ Ytmontering Sekundär Inre ställ 
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Figur 17:Övergripande processbeskrivning av ytmonteringen  
 
På de flesta kretskort som tillverkas på Ericsson AB Katrineholm ytmonteras komponenter på 
både kretskortets över- och undersida, vilka benämns primär- och sekundärsida. Inför en 
körning görs först ett yttre ställ, då komponenter som ingår på kretskortets sekundärsida 
riggas på matare. Det yttre stället görs samtidigt som en annan produkt ytmonteras i 
maskinerna. Tiden för det yttre stället påverkas bland annat av antal ingående komponenter i 
ett visst kretskort samt hur många av dessa komponenter som redan sitter på matare. 
Ungefärliga tider för det yttre stället redovisas i tabell 7. 
 
Tabell 7: Yttre ställtid i minuter för respektive studerat kretskort: 

Kretskort Min Max Medel 
GIC V3 60 120 90 
PEB V3 60 120 90 
HD-kort 30 60 45 
L-kort 30 60 45 

 
Efter ett inre ställ som utgörs av komponentbyte i monteringsmaskinerna och inställning av 
banbredd på transferbanan genom ytmonteringslinan körs alla kretskort i en batch genom 
maskinerna en gång. Samtidigt görs det yttre stället för primärkörningen. Då alla 
sekundärsidekomponenter ytmonterats görs ännu ett inre ställ då komponenter som ingår på 
kretskortets primärsida sätts i monteringsmaskinerna. I tabell 8 redovisas inre ställtid för såväl 
sekundär- som primärsidan, med min-, max- och medelvärden samt standardavvikelse för 
respektive kretskort. Tiderna är baserade på maskindata från januari till oktober 2005, som 
sparas efter varje körning.    
 
Tabell 8. Inre ställtid i minuter för respektive studerat kretskort 

Kretskort Min Max Medel Median
Standardavvikelse 

(minuter) 
GIC V3 sekundär 15 175 75 65 49 
GIC V3 primär 9 104 32 21 26 

PEB V3 sekundär 26 99 51 44 28 
PEB V3 primär 4 54 18 15 14 

HD-kort sekundär 19 99 48 37 29 
HD-kort primär 0 56 19 11 21 

L-kort 35 104 62 67 23 

Riggning Sekundär Riggning Primär 

Ytmontering Primär 

Riggning Sekundär 

Tid 
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Cykeltiden anger hur ofta en produkt lämnar ytmonteringslinan. Denna tid är teoretisk, och i 
verkligheten kommer inte kretskorten ut ur ytmonteringsmaskinen i en jämn ström. När alla 
maskiner i linan fungerar bra så är cykeltiden snabbare än den framräknade tiden, men då 
linan står still kommer det att dröja längre tid än cykeltiden innan ett kretskort lämnar 
ytmonteringslinan. Cykeltiderna beräknades enligt ekvation i avsnitt 4.2.1, den använda tiden 
hämtades från maskindatabasen, liksom antal producerade kretskort. I tabell 9 presenteras den 
framräknade cykeltiden för respektive studerat kretskort. 
 
Tabell 9: Cykeltid i minuter för respektive kretskort 

Kretskort Min Max Medel Median Standardavvikelse 
GIC V3 sekundär 1,5 3,9 2,0 1,9 0,5 
GIC V3 primär 1,5 5,3 3,8 4,0 0,8 

PEB V3 sekundär 2,3 5,1 3,4 3,1 0,8 
PEB V3 primär 4,1 7,2 5,4 5,2 1,0 

HD-kort sekundär 0,5 2,9 1,0 0,8 0,6 
HD-kort primär 0,6 3,7 1,1 1,0 0,8 

L-kort 0,9 2,0 1,3 1,2 0,4 
 
Ytmonteringslinan består av tio olika processteg med ett antal väntepositioner före och efter 
respektive steg. Totalt finns det plats för cirka 50 kretskort i ytmonteringslinan, men det är 
sällan samtliga positioner är belagda samtidigt. Dock finns det alltid mer än ett kretskort i 
ytmonteringslinan vilket gör att cykeltiden är kortare än processtiden för ett kretskort i flödet. 
Ungefärliga processtider i ytmonteringslinan för de studerade kretskorten presenteras i tabell 
10. Processtiderna för monteringsmaskin 1-4 är baserade på historisk maskindata, resterande 
på tidtagning kombinerat med uppskattningar i samråd med processopertörer. Tiderna i tabell 
10 är endast processtider för de olika operationsstegen i ytmonteringslinan. Ett kretskorts 
totala tid i linan varierar, bland annat beroende på antal oplanerade stopp. 
 
Tabell 10: Processtider i sekunder för de olika processtegen i ytmonteringslinan 

Kretskort Screen Camalot SPI 
Mont 

1 
Mont 

2 
Mont 

3 
Mont 

4 MA Ugn AOI 
Summa 
(min) 

L 20 20 60 34,75 30,68 30,15 26,20 60 360 120 12,7 
HD sek 20 20 60 14,86 70,60 22,80 23,46 60 360 120 12,9 
HD pri 20 20 60 30,88 42,33 19,82 33,36 60 360 120 12,8 

GIC V3 sek 20 20 60 46,34 42,81 25,20 5,64 60 360 120 12,7 
GIC V3 pri 20 20 60 50,76 51,19 59,95 75,79 60 360 120 14,6 
PEBV3 sek 20 20 60 69,27 78,10 6,37 15,87 60 360 120 13,5 
PEB V3 pri 20 20 60 57,60 51,30 73,25 112,65 60 360 120 15,6 

    
I slutet av ytmonteringslinan går kretskorten igenom en lödugn. Samtliga kort 
kvalitetskontrolleras före och efter detta moment. Före lödugn görs en manuell avsyning och i 
de fall ett fel hittas justeras detta, men någon rapportering görs ej. Efter lödugn kontrolleras 
korten i en AOI, Automatic Optic Inspection, eller i de fall AOIn inte fungerar genom 
manuell avsyning (MA). Felutfallet rapporteras in i ett kvalitetsrapporteringsprogram, QSP, 
och de felaktiga korten lämnas till reparation. Felutfall efter ytmonteringslinan för de 
studerade kretskorten hämtat ur QSP för perioden 2005-08-01--2005-11-09  visas i tabell 11. 
Yielden visar andel godkända kort. En gång i veckan hålls ett möte då utfallet i QSP 
utvärderas. 
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Tabell 11: Yield (andel godkända kort) efter ytmonteringen. MA står för manuell 
avsyning 

Kort Yield AOI Yield MA Total Yield 
GIC V3 93,40% 96,70% 93,60% 
PEB V3 92% 97,80% 93,35% 
L-kort N/A 96,90% 96,90% 

HD-kort 100 % 96,80% 97,34% 
 
Den totala tiden vid ytmonteringslinan för ett kretskort varierar, bland annat beroende på 
batchstorlek och ytmonteringslinans dagsform. Ett genomsnitt presenteras i tabell 12. 
 
Tabell 12: Genomsnittlig ledtid genom Ytmonteringslinan  

Kort Batch Använd tid sekundär Använd tid primär Ställtid Pri/sek Total genomsnittlig ledtid 
GIC V3 150 5 timmar 9 timmar 30 minuter 14,5 timmar 
PEB V3 90 5,8 timmar 8,3 timmar 18 minuter 14,4 timmar 
L-kort 240 N/A 5,4 timmar N/A 5,4 timmar 

HD-kort 110 3,5 timmar 3,6 timmar 18 minuter 7,4 timmar 
 

5.3.2 FIFO 
Från ytmonteringen transporteras kretskorten 30 åt gången, cirka 30 meter till ett FIFO-
ställage i väntan på komplettering. I figur 18 redovisas antal kort i FIFO under tiden 2005-09-
15—2005-10-04. En mer detaljerad redogörelse för vilka kretskort som fanns i FIFO vid olika 
datum finns i bilaga 4.  
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Figur 18. Antal kort i FIFO 2005-09-15—2005-10-04 
 
Tiden som ett kretskort befinner sig i FIFO varierar. I september 2005 startades ett ”check-in-
check-ut” system på Module Production and Engineering som innebär att då en order påbörjar 
en process, exempelvis ytmontering, FIFO eller komplettering, så ”checkas” de in i en 
databas. När ordern lämnar processen så checkas de ut. På så sätt kan tiden för en order i en 
viss process kartläggas. För att illustrera variation i incheckad tid på FIFO visas tider som 
GIC V3 order har varit incheckade i FIFO i figur 19.   
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Figur 19. Tid i FIFO för order om 30 kort för GIC V3. En batch består av 4-5 order. 
 

5.3.3 Komplettering  
På kompletteringen genomgår kretskorten ett antal manuella processteg, så som varmnitning, 
fräsning, montering och lödning. Vilka steg som görs beror på vilken produkt som tillverkas. I 
tabell 13 redogörs för cykeltider i de olika processtegen. Dagens arbetssätt i kompletteringen 
innebär att en operatör först gör klart 30 kretskort i den första operationen, sedan förflyttar sig 
samma operatör till nästa arbetsstation och gör nästa moment för 30 kretskort, och så vidare. 
Den totala cykeltiden för ett kretskort i kompletteringen blir således summan av 
delprocessernas cykeltider.  
 
Tabell 13: cykeltider i sekunder för de olika processtegen genom kompletteringen 
Kort/ Operation Varmnit Fräs Mont Löd Lödavsyning QSP Press in Summa 

PEB V3 631 75 0 250 212 90 4 0 
GIC V3 372 29 0 129 120 90 4 0 

HD 262 0 53 30 120 55 4 0 
L 375 65 51 90 60 45 4 60 

 
Komponenter som behövs för att komplettera respektive kretskort orderkittas och ställtiden 
mellan två olika kretskort på kompletteringen består främst av tiden för materialhantering, se 
avsnitt 5.5.2. Materialhanteringen pågår parallellt med kompletteringen, och innebär inte att 
flödet måste stannas. 
 
Kretskorten går även på kompletteringen genom en lödugn och en kvalitetskontroll görs efter 
den. Kvalitetsutfallet från 2005-08-01 – 2005-11-09 visas i tabell 14. 
 
Tabell 14: Yield (andel godkända kort) efter lödning i komplettering. 
Kretskort Yield kompletteringen 
PEB V3 57,7 % 
GIC V3 92 % 
HD-kort 70 % 
L-kort 98,9 % 
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När kretskorten är klara på kompletteringen ställs de på en rullbana i 
väntan på att testas. Mellan komplettering och test uppstår det ibland en buffert, beroende på 
bland annat produktmix och kvalitetsutfall.  

5.3.4 Test 
Alla färdigtillverkade kretskort testas i ett elektriskt funktionstest. Det finns 5 teststaplar som 
kretskorten testas i. De studerade kretskorten kan testas i 3 av dessa, men för att kunna testa 
kretskorten behövs en testfixtur och i dagsläget finns endast en fixtur per kretskort, förutom 
GIC V3 som har två fixturer. HD, L och PEB V3 testas alltså ett åt gången, medan GIC V3 
kan testas på parallella stationer. Testet ger utfallen ”pass”(godkänt) eller ”fail”(inte godkänt). 
Testtider för de studerade kretskorten från juni till september 2005 redovisas i tabell 15 
tillsammans med kvalitetsutfallet för perioden 2005-07-01—2005-11-23. Om testet ger 
utfallet ”fail” så avbryts testet, vilket gör att testtiden blir kortare än då utfallet blir ”pass”. 
Utfallet ”fail” behöver inte alltid betyda att det är fel på kretskortet, utan kan även bero på att 
testprogrammet fungerar dåligt, vilket gör att kretskortet måste testas om. Testprogrammet för 
PEB V3 fungerar enligt testoperatörer mindre bra än testprogrammen för övriga studerade 
kretskort, och omtestningsfrekvensen för PEB V3 är högre än övriga studerade kretskort. Ett 
kretskort som inte klarar funktionstest skickas vidare till felsök och reparation. 
  
Tabell 15: Antal testade kretskort, genomsnittlig testtid  för juni-september 2005 samt kvalitetsutfall(andel 
godkända kretskort): 

kort Antal Pass tid Pass Antal fail tid fail Yield 
PEB V3 1033 532 5063 268 81,40%
GIC V3 5451 467 8572 385 92,30%
L-kort 2640 76 3032 73 97,70%

HD-kort 2498 89 2687 87 99,30%
 

5.3.5 Eftermontage, slutavsyning och orderavslut 
På PEB V3 monteras en front efter test. För alla kretskort slutavsynas en provlott om 8 kort 
per order om 30 kort efter test. Tiden för eftermontage och slutavsyning redovisas i tabell 16 
tillsammans med kvalitetsutfallet under perioden 2005-07-01--2005-11-24.  Då ett fel 
upptäcks på något av kretskorten i provlotten måste samtliga kretskort i batchen avsynas för 
det fel som upptäckts. Efter slutavsyning avslutas ordern av personal på VF3, och kretskorten 
transporteras, med hiss, till en kortbuffert i huvudförrådet alternativt till förrådet VF4 om det 
är ett kretskort som ska monteras till en så kallad macka.   
 
Tabell 16: Genomsnittlig tid i sekunder samt kvalitetsutfall för eftermontage och slutavsyning 
Kretskort Eftermontage Slutavsyning Yield 
PEB V3 107 30 99,20% 
GIC V3 0 30 99,40% 
L-kort 0 25 99,70% 

HD-kort 0 30 100 % 

5.3.6 Mackmontering 
HD-kort, L-kort och GIC V3 skruvas, innan de är klara att använda som ingående komponent 
i en nod, samman till mackor. Ett HD-kort skruvas samman med ett L-kort och ett antal don. 
GIC V3 skruvas samman med inköpta kretskort och ett antal don. Tiden för att skruva 
samman en macka är ungefär 10 minuter, men denna tid är inte uppmätt utan endast 
uppskattad i samråd med operatörer, eftersom studiens fokus har varit på flödet genom 
kretskortstillverkningen. Kretskort som ska mackmonteras bufferthålls i förrådet VF4, och det 
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är även här som mackmonteringen sker. De färdigskruvade mackorna 
lagras in i en buffert på HF som ska täcka 2-3 dagars prognostiserat behov. I figur 19 visas 
delar av produktstrukturen för GSNnoden BFE 306 400/S51 R2B i syfte att illustrera hur 
kretskort, mackor och noder hänger samman. Observera att såväl noder som mackor består av 
fler ingående komponenter, men dessa finns inte med i det produktstrukturdiagram som visas 
i figuren. 
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Figur 19. Delar av produktstrukturen för GSNnoden BFE 306 400/S51 R2B 
 
5.4 Produktionsstyrning 
På logistikavdelning arbetar ett antal personer med produktionsplanering. De ansvarar för att 
från dag till dag se över vilka produkter som har ett tillverkningsbehov och att bestämma när 
och i vilka kvantiteter dessa ska tillverkas. På Module Production & Engineering styrs 
tillverkningsbehov för de flesta kretskort av aktuella lagersaldon i kretskortsbufferten och 
gränserna för bufferten bestäms i sin tur av en prognos. De flesta kretskort har en fast 
orderkvantitet om 30 kretskort och volymer som tillverkas är därför en multipel av 30. De 
flesta mackor tillverkas mot en buffert på cirka två dagars prognostiserat behov, och uttag från 
denna buffert görs mot kundorder. Kundorderpunkten ligger alltså mellan Module Production 
and Engineering och Nod/Shelter Production and Engineering, se figur 20. 

 

Buffert 
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Mackmontering Buffert 
Mackor  

Node/Shelter Production and Engineering 

Tillverkning mot Prognos Tillverkning mot kundorder 

 
Figur 20. Illustration av kundorderpunkt på Ericsson AB Katrineholm 
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5.4.1 Frikopplingsbuffert 
De flesta kretskort som tillverkas på Module Production and Engineering levereras till ett 
lager som benämns frikopplingsbuffert. Övre och undre lagernivå för respektive kretskort 
räknas om en gång per månad då ny prognos erhålls. För de studerade kretskorten ska 
lagernivån täcka ett prognostiserat behov på mellan 2 och 4 veckor. Då nivån understiger tre 
veckors prognostiserat behov genereras ett tillverkningsbehov. I figur 21 visas en 
sammanställning över antal HD-kort i kortbufferten för vecka 33-51 2005. Även övre och 
undre buffertnivå samt beställningspunkt visas i figuren. Sammanställning för övriga 
studerade kretskorts buffertstorlek samt buffertgränser återfinns i bilaga 5. En del kretskort 
som går i små volymer bufferthålls inte.  
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Figur 21. Sammanställning av antal HD-kort i kortbufferten samt buffertnivåer för vecka 33-51 2005.  
 

5.4.2 Prognos 
Varje månad lämnar alla Ericssons MUn (Market Units) ute i världen prognoser. Dessa 
sammanställs och bryts ner för respektive produktionsenhet på Ericssons huvudkontor i Kista. 
När prognoserna anländer till Katrineholm är de på en aggregerad nivå för respektive nod 
produktfamilj. Dessa prognoser måste sedan brytas ner dels till produktnivå för noderna dels 
produktnivå för kretskorten. Prognoserna brukar stämma relativt väl överens med det verkliga 
utfallet för den översta aggregerade nivån, medan de nedbrutna prognoserna kan avvika en 
del, vilket är något logistikavdelningen arbetar för att förbättra.  

5.4.3 Planering 
Aktuella buffertsaldon för samtliga kretskort kontrolleras dagligen av huvudplanerare. Då 
saldot understiger buffertens framräknade medelnivå genereras ett tillverkningsbehov.  
 
Detaljplaneraren för volymproduktionen går varje dag igenom vilka tillverkningsbehov som 
finns för respektive kretskort, och gör utifrån detta en tillverkningsplan. I de fall flera olika 
kretskort ligger nära eller under den lägre buffertnivån tillverkas inte hela kvantiteten som 
behövs för nå den övre buffertnivån, utan de olika kretskorten med tillverkningsbehov 
produceras i mindre batcher och i flera omgångar.  
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Varje dag öppnar detaljplanerare tillverkningsorder. Två gånger per dag, 
klockan sju och klockan halv fyra hålls planeringsmöten där utvalda operatörer från PF1, 
VF3, ytmontering och komplettering samt arbetsledare får information om aktuell körplan, 
öppnade order och vilka kretskort som är prioriterade. Prioriteringar uppstår mellan 
ytmontering och komplettering exempelvis då en batch om 100 kretskort tillverkats på 
ytmonteringen, men endast 30 av dessa har ett brådskande behov ut från kompletteringen. 
Detaljplanerare får sedan genom mail från produktionen reda på vilka order som har körts.    
  
5.5 Materialförsörjning 
Kontakt med underleverantörer sker på Ericsson AB Katrineholm dels genom 
leverantörsutvecklare dels genom inköpare. Kontrakt med underleverantörer skrivs centralt 
inom Ericsson koncernen, men leverantörsutvecklare i Katrineholm upplever att de har en bra 
dialog med personerna som skriver kontrakten och att de på så sätt har möjlighet att påverka 
val av leverantörer.  

5.5.1 Leverantörer 
Ericsson AB Katrineholm köper in runt 3220 typer av komponenter från cirka160 olika 
leverantörer. Den studerade produktfamiljen har 35 olika leverantörer som tillsammans 
levererar 222 olika typer av komponenter. Arrow Components Sweden AB är en 
tredjepartsleverantör som står för leverans av 68 procent av dessa. Resterande leverantörer 
står för leverans av vardera mellan en och fem komponenter, se figur 22. Ericsson eftersträvar 
generellt att minska antalet leverantörer som levererar få komponenter. Leverantörerna förses 
med prognoser för framtida planerade inköp en gång i veckan. Prognosen kan täcka antingen 
12 veckor eller 12 månader framåt. 
 
Ledtiden från leverantörerna varierar, en uppskattning från inköpare i Katrineholm är att den i 
genomsnitt är 40 dagar, men det är inte ovanligt med ledtider på 80 och uppemot 120 dagar. 
Arrow Components Sweden AB har den klart kortaste ledtiden på en dag. Detta innebär dock 
att Ericsson till viss del tar ansvar för komponenterna som leverantören lagerhåller och 
förbinder sig att köpa ut prognostiserat behov inom en viss tid. Komponenterna är 
volymvärdesviktade vilket innebär att komponenter med lågt volymvärde lagerhålls längre i 
Katrineholm än komponenter med högt volymvärde, och detta är en faktor som påverkar hur 
ofta komponenter köps in.  
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Figur 22. Antal komponenter per leverantör för produktfamiljen GSN 55. Arrow Components Sweden AB 
benämns som L922 

 - 37 - 



Fallstudie 
 

5.5.2 Materialhantering 
Komponenter levereras med lastbil till produktionsenhetens huvudförråd (HF) eller till AVI, 
ett förråd lokaliserat cirka tre kilometer från produktionsanläggningen. Från AVI sker 
transport till HF två gånger per dag.  
 
På Module Production and Engineering finns tre förråd: PF1, VF2 och VF3. PF1 förser 
ytmonteringslinan med material, VF3 förser kompletteringen med material och VF2 är ett 
verkstadsförråd vid ytmonteringslinan för komponenter som sitter på matare. I figur 23 visas 
en schematisk bild över materialhanteringen till Module Production and Engineering.  
 
 

AVI

Orderkittat material 
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Figur 23. Schematisk bild över materialhanteringen till Module Production and Engineering 
 
Till PF1 beställs material med hjälp av beställningspunktsystem. Då volymen av en viss 
komponent understiger en bestämd nivå genereras en beställning från huvudförrådet. 
Leverans från HF sker 2-3 gånger per dag, ledtid från beställning till leverans ska vara 4 
timmar. 
 
PF1 förser sedan VF2 med material inför en körning. En operatör går igenom vilka 
komponenter som behöver plockas ut från PF1 för att ett visst kretskort ska kunna tillverkas. 
Operatören lämnar sedan en lista över dessa komponenter till materialhanterare på PF1 som 
plockar ut materialet till VF2, såväl fysiskt som systemmässigt. En genomsnittlig tid för att 
plocka komponenter samt antal komponenter som ytmonteras på respektive kretskort 
redovisas i tabell 17. Plocktiden varierar bland annat beroende på hur många komponenter 
som redan finns på VF2 samt om komponenten är förpackad på rulle eller bricka. 
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Brickkomponenter tar längre tid att plocka än komponenter på rulle. Efter 
en körning kan det ibland bli aktuellt att rigga av vissa komponenter från mataren. Dessa 
komponenter måste då räknas med en räknesnurra och lagras tillbaka in i PF1, såväl fysiskt 
som systemmässigt. 
 
Tabell 17: Plocktid från PF1 samt antal komponenter som ytmonteras per kretskort: 
Kretskort: GIC V3 PEB V3 L-kort HD-kort
Plocktid (min): 60 120 45 45 
Antal ytmonteringskomponenter: 125 124 47 31 
 
Då ett kretskort påbörjar ytmontering går materialhanterare på VF3 igenom saldo för de 
komponenter som behövs för att komplettera kretskortet. För de komponenter där saldot är 
lägre än behovet läggs en beställning via affärssystemet mot HF. Tiden från att en beställning 
läggs tills att materialet är levererat till VF3 är i dagsläget lång. Om en beställning läggs på 
morgonen så hinner materialhanterare sällan få materialet innan de går hem klockan 15.00. 
Leveranser från HF till VF3 görs i regel en gång per dag. VF3 förser sedan kompletteringen 
med orderkittat material. En genomsnittlig tid för att plocka material till en batch, samt antal 
olika komponenter som plockas per kretskort, redovisas i tabell 18.   
 
Tabell 18: Plocktid för en batch samt antal komponenter per kretskort som plockas från VF3:     

Kretskort GIC V3 PEB V3 L-kort HD-kort 
Plocktid (min) 30 30 15 10 
Antal kompletteringskomponenter 15 18 4 6 
 
5.6 Karta över nuvarande tillstånd  
Syftet med ovanstående beskrivning av det studerade produktionssystemet är att ge läsaren en 
djupare insikt i hur material- och informationsflödet fungerar på fallstudieföretaget. I en 
värdeflödesanalys sammanställs denna information på en karta över nuvarande tillstånd. 
Under fallstudiens gång har det visat sig att HD- och L-korten är relativt lika 
tillverkningsmässigt, liksom GIC V3 och PEB V3. Därför har två kartor över nuvarande 
tillstånd gjorts, en för HD- och L-kort och en för PEB V3 och GIC V3. Dessa kartor återfinns 
i bilaga 6. 
 
5.7 Analys av icke värdeskapande aktiviteter 
Från kartan över nuvarande tillstånd kan slutsatsen dras att av ett kretskorts totala 
genomloppstid består cirka två procent av värdeskapande aktiviteter. Resterande tid utgörs 
främst av väntetid. I tabell 19 sammanfattas hur lång tid respektive aktiviteter tar för 
respektive studerat kretskort. Att bestämma tid för de olika aktiviteterna har varit ett problem 
under kartläggningsarbetet, då tiderna varierar från körning till körning. Siffrorna i tabellen 
måste alltså ses som grova medelvärden, i syfte att illustrera ungefär hur stor andel av tiden de 
olika aktiviteterna tar i anspråk.  
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Tabell 19: Sammanställning över genomloppstidens fördelning över olika aktiviteter  

Aktivitet/ Använd tid GIC V3 PEB V3 L-kort HD-kort 
Materialhantering PF1 60 min 120 min 45 min 45 min 
Yttre ställ Ytmontering 90 min 90 min 45 min 45 min 
Inre ställ ytmontering 107 min 69 min 62 min 67 min 

Processtid ytmontering 27 min 29 min 12,7 min 25,6 min 
Materialhantering VF3 30 min 30 min 15 min 10 min 

Processtid komplettering 6,2 min 10,5 min 5,5 min 3,5 min 
Processtid test 7,7 min 8,7 min 1,2 min 1,5 min 

Pocesstid eftermontage 1,5 min 2,3 min 0,5 min 0,5 min 
Batchstorlek 150 st 90 st 240 st 150 st 

Väntetid 29 h 44 h 22 ,7 h 30,5 h 
Total Värdeskapande tid/ kort 41 min 48,2 min 19,4 min 30,6 min 

Total Genomloppstid 32 h 46 h 25 h 32 h 
Total Materialhanteringstid/ batch 3 h 4 h 1,75 h 1,66 h 

Andel värdeskapnde tid/kort 2,1% 1,8% 1,3% 1,5% 
 

5.7.1 Väntetid i processer och mellanlager 
Den största delen av en produkts tid i kretskortstillverkningen består av väntetid. Det är därför 
intressant att utveckla var och varför denna stilleståndstid uppstår. Den framräknade tiden för 
väntan i tabell 19 består av fyra delväntetider: 
 

 Väntetid mellan sekundär- och primärkörning på ytmonteringen 
 Väntetid i FIFO mellan ytmontering och komplettering 
 Den tid då kretskortet räknas som PIA i kompletteringen, men då ingen bearbetning 

görs 
 Den tid då kretskortet räknas som PIA i test, men ingen test görs 

 
Väntetid mellan sekundär- och primärkörning på ytmonteringen varierar beroende på hur 
många kretskort som tillverkas, det vill säga batchstorleken, och beroende på hur lång 
cykeltiden är. Är batchstorleken 30 kretskort och cykeltiden för sekundärkörningen två 
minuter så kommer det första kretskortet i batchen att få en väntetid på 58 minuter plus 
ställtiden mellan sekundär och primärkörningen. För det sista kretskortet i batchen kommer 
istället väntetiden att bli ställtid mellan sekundär och primär plus batchstorlek multiplicerat 
med cykeltid för primärkörningen. Tillverkas 300 kretskort med cykeltiden 2 minuter så 
kommer det första kretskortet att få en väntetid på 10 timmar plus ställtid. Väntetiden och 
således ledtiden genom ytmonteringen kommer alltså att bli längre om tillverkning sker i stora 
batcher och denna slutsats kan kopplas till teorier i avsnitt 4.3.1 som diskuterar 
batchstorlekens påverkan på ledtiden.  
 
Väntetiden kommer även att variera beroende på ytmonteringslinans dagsform. Det har under 
fallstudien visat sig att processtabiliteten i ytmonteringslinan är låg, vilket illustreras i tabell 
20, där total använd maskintid vid tre olika sekundärkörningar av 120 GIC V3 presenteras.   
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Tabell 20: Använd maskintid vid tre olika körningar av 120 GIC V3  
Vecka Batchstorlek Använd Maskintid

44 120 2,7 h 
41 120 5,5 h 
34 120 3,9 h 

 
Kritiska parametrar för väntetid mellan sekundär- och primärkörning i ytmonteringen är alltså 
val av batchstorlek och processtabilitet. Val av batchstorlek är en avvägning mellan kostnaden 
för att ställa om maskinen och kostnaden för lagerhållning. Enligt teorier för Lean Production, 
som presenterades i avsnitt 4.2 och 4.2.2, ska man eftersträva att producera endast det kunden 
behöver, allt annat är överproduktion. Säg att kunden behöver 30 kretskort vecka 1, men på 
grund av en lång ställtid tillverkas istället 300 kretskort. Detta innebär dels att de extra 270 
kretskorten kommer att behöva lagerhållas tills dess ett behov uppstår, men även att 
maskinens tillgänglighet minskar, då den totala tillverkningstiden för batchen i maskinen blir 
längre. Detta innebär att då ett behov av en annan typ av kretskort uppstår så kommer 
maskinen att vara upptagen med att producera 270 kretskort som egentligen inte behövs just 
nu, vilket gör att även ledtiden för det nya kretskortet blir längre. För att klara av att producera 
mot kundens verkliga behov, i små batcher, ställs det dock stora krav på korta ställtider, enligt 
teorier i avsnitt 4.3.1. Om kretskorten tillverkas i små batcher trots att ställtiden är lång så 
kommer maskinens tillgänglighet och kapacitet i form av antal producerade 
kretskort/tidsenhet att minska som en konsekvens av den stilleståndstid som alla 
omställningar orsakar. För att klara av att producera enligt principer för Lean Production 
måste alltså först rätt förutsättningar ges.  
 
Väntetid i FIFO mellan ytmontering och komplettering varierar mycket och beror på ett 
antal faktorer: 
 

 Obalans mellan ytmontering och komplettering. Beroende på vilket kretskort som 
tillverkas så kommer tiden i FIFO att variera. En del kretskort går snabbt att tillverka i 
ytmonteringen men tar lång tid i kompletteringen. Andra kretskort tar ungefär lika 
lång tid i de två processerna och ytterligare några tar lång tid i ytmonteringen men går 
snabbt i kompletteringen. I bilaga 3 redogörs för en mätning som gjorts, där antal 
kretskort och typ av kretskort i FIFO under ett antal veckor har noterats. En slutsats 
som kan dras från den sammanställningen är att kretskort som PEB V3 och AXD, som 
av kompletteringspersonalen anses vara ”tunga” kompletteringskretskort, har en längre 
tid i FIFO än exempelvis HD-kort och L-kort som ses som relativt lätta 
kompletteringskretskort. Ytmonteringslinans dagsform påverkar även denna väntetid. 
De dagar ytmonteringslinan fungerar bra så kommer inleveranstakten till FIFO att vara 
högre än de dagar då ytmonteringslinan drabbas av många oplanerade stopp.  

 Beroende på aktuell produktmix. På grund av att kretskorten är olika balanserade så 
kommer tiden i FIFO att påverkas av i vilken ordning de olika kretskorten tillverkas. 
Tillverkas exempelvis flera kretskort i rad med lång processtid i kompletteringen så 
kommer antalet kort och tid i FIFO att öka. Denna slutsats kan kopplas till teorier i 
avsnitt 4.3.2 som menar att produktmix och produkters heterogentitet påverkar 
ledtiden. 

 Beroende på vilka omplaneringar och prioriteringar som görs från 
logistikavdelningen. Om ett batch på 150 kretskort tillverkats på ytmonteringen, men 
endast 30 är brådskande så kan dessa 30 få en prioritering om beläggningen på 
kompletteringen är hög. Detta innebär att resterande120 kretskort får en längre tid i 
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FIFO. En bakomliggande orsak till dessa omprioriteringar är att 
man tillverkar större batcher än aktuellt behov på ytmonteringen på grund av 
maskinernas ställtider. En annan orsak till omprioriteringarna är att ledtiderna är både 
relativt långa men framförallt osäkra vilket försvårar planeringsarbetet. Denna slutsats 
kan kopplas till teorier i avsnitt 4.3.3 som menar att en lång ledtid kräver en körplan 
som är fryst under en längre tid, vilket i sin tur ofta genererar omprioriteringar under 
produktionens gång. Ytterligare ett problem som kan kopplas till planeringen och 
omprioriteringar är avsaknaden av ett kapacitetsverktyg, vilket innebär att planerare 
inte vet hur många kretskort som kan tillverkas under en viss tidsperiod. Antal 
kretskort i öppnade order kan därför ibland vara större än kapaciteten, och det 
genererar dels en kö av öppnade order före ytmonteringen, dels omprioriteringar efter 
ytmonteringen. Denna slutsats kan kopplas till såväl avsnitt 4.3.1 som 4.3.2 som 
menar att utnyttjandegrad och maskiners kapacitet påverkar ledtiden.  

 
Den tid då kretskortet räknas som PIA på kompletteringen, men då ingen bearbetning 
görs beror främst på batchstorlek och cykeltid. Kompletteras ett GIC V3 i en batch om 10 
kretskort så kommer väntetid på kompletteringen att bli 9*C/T= 55 minuter. Kompletteras 
kortet i en batch om 30 blir väntetiden 29*C/T= 3 timmar. Dock är det viktigt att komma ihåg 
att om 150 kretskort tillverkats på ytmonteringen så kommer inte den totala ledtiden för dessa 
150 kretskort att minskas om kretskorten kompletteras 10 åt gången istället för 30 åt gången. 
Detta skulle endast leda till att några av de 150 kretskorten istället får en längre tid i FIFO. 
Målet måste istället vara att klara av att tillverka mer mot kundens verkliga behov, vilket 
innebär att batchstorlekarna måste reduceras redan i ytmonteringen. Denna slutsats kan 
kopplas till avsnitt 4.3.1. 
 
Ett sätt att minska cykeltiden i kompletteringen är genom ett förändrat arbetssätt. Dagens 
arbetssätt innebär att en person först gör klart 30 kretskort i den första delprocessen och sedan 
tar samma person med sig alla 30 kretskort till nästa delprocess och gör klart alla kretskorten 
där och så vidare. Med dagens layout i kompletteringen, där de olika delprocesserna är 
sammanbundna med en transportbana, skulle cykeltiden kunna reduceras genom att två eller 
flera av dessa stationer bemannades parallellt. Denna slutsats kan kopplas till avsnitt 4.3.3, 
som diskuterar att ett sätt att förkorta ledtider är genom användande av parallella stationer.  
 
Den tid då kretskortet räknas som PIA i test, men ingen test görs varierar beroende på ett 
antal faktorer: 
 

 Vilket kretskort det är. Kretskorten testas ett åt gången i teststaplar. Vissa kort, så som 
GIC V3, kan testas i flera teststaplar vilket gör att testkapaciteten för dessa kretskort är 
större än för de kort som endast kan testas i en teststapel. Testtiden varierar också från 
kretskort till kretskort. Slutsatsen kopplas till teorier i avsnitt 4.3.2 som menar att en 
maskins kapacitet påverkar ledtiden. 

 Kvalitetsutfall och teststabilitet. Som beskrevs i avsnitt 5.3.4 behöver inte testutfallet 
fail innebära att kretskortet inte är godkänt, utan kan bero på ett fel i testprogrammet. 
Då utfallet blir fail måste alltså kretskortet göra om testet, vilket gör att tiden på test 
ökar. I de fall det verkligen är fel på kortet kommer ledtiden för kretskortet att öka 
eftersom kretskortet då ska felsökas och repareras. 

 Batchstorleken. Teststaplarna ses som flaskhalsar i tillverkningsflödet. Det finns 5 
teststaplar, men de flesta kort kan bara testas i en eller högst två av dessa. Att testa ett 
kretskort i stora batcher innebär att belastningen på en teststapel blir hög, men de 
andra teststaplarna används inte. Genom att minska batchstorlekarna kan belastningen 
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på teststaplarna jämnas ut. Avsnitt 4.2 och 4.3.1 diskuterar hur 
tillverkning i batcher eller överproduktion innebär att beläggningen på maskinerna 
ökar och att tillgängligheten därmed minskar.   

 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att den huvudsakliga orsaken till ett kretskorts 
väntetid i tillverkningsflödet är att tillverkning sker i batcher. För att kunna minska väntetiden 
i flödet behöver batcherna minskas, men för att detta ska vara möjligt måste ställtiden i 
ytmonteringslinan förkortas. Denna slutsats stämmer väl överens med de teorier för Lean 
produktion som har studerats i litteraturstudien. Bland annat menar Yang & Dean (2002) att 
nyckeln för att omvandla ett traditionellt produktionssystem till ett Lean produktionssystem är 
minskade ställtider, reducerade orderstorlekar och ett ständigt fokus på genomloppstiden. 
 

5.7.2 Materialhantering 
Tiden för materialhantering är inte inräknad i den totala genomloppstiden då detta är en 
aktivitet som pågår parallellt med övriga aktiviteter. Dock har värdeflödesanalysen visat att 
materialhanteringen är en tids- och arbetskrävande aktivitet. Att effektivisera och förenkla 
materialhanteringen på såväl PF1 som VF3 är kritiskt om ledtiden ska kunna förkortas, och 
om batchstorlekarna ska kunna minskas. 
 
På PF1 är tiden för att plocka fram och rigga material till en batch om 30 ungefär lika lång 
som till en batch om 300. Om batchstorlekarna minskas kommer antalet körningar per dag att 
öka och således kommer behovet att hantera material att öka. Med dagens arbetssätt kommer 
en minskning av batchstorlekarna följaktligen att kräva ytterligare resurser för 
materialhantering. Materialhanteringen är en icke värdeskapande aktivitet (se avsnitt 4.2 för 
teoretisk beskrivning) och målet måste vara att minimera tid och energi som läggs på denna. 
 
På VF3 beställs material som behövs för att komplettera kretskorten från HF då kretskorten 
påbörjar ytmontering. Ledtiden från HF är satt till fyra timmar men i verkligheten tar det idag 
ungefär åtta timmar innan materialet levereras till VF3. I vissa fall finns materialet som 
beställs på förrådet AVI som är lokaliserat på annan plats i Katrineholm. Då en beställning 
läggs måste materialet först plockas från AVI, vänta på en budbil som går två gånger per dag, 
plockas upp och sorteras på HF och sedan levereras till VF3. Detta innebär att ledtiden i dessa 
fall ökar. I dagsläget brukar inte denna ledtid för att beställa material vara något problem, då 
tiden från att kretskorten börjar ytmonteras tills att de ska påbörja komplettering är åtminstone 
en dag, och ofta längre. Det har hänt att en order inte kan påbörja komplettering på grund av 
att materialet inte har hunnit levererats till VF3, men det sker ytterst sällan. Om ledtiden från 
ytmonteringen förkortas kommer dock troligtvis ledtiden för att beställa material till VF3 att 
ställa till problem. Antag att, i ett framtida förbättrat flöde där principer för Lean Production 
som beskrivs i avsnitt 4.1.1-4.1.6 tillämpas, 30 GIC V3 startar tillverkning på ytmonteringen. 
Processtiden för sekundärkörningen beräknas till 60 minuter och ställtiden mellan sekundär 
och primär till 15 minuter. Antag vidare att Kretskorten inte mellanlagras i ett FIFOställage 
utan transporteras via en FIFO transportbana till kompletteringen. Detta skulle innebära att 
kompletteringsmaterialet skulle behövas ungefär 90 minuter efter det att ordern startats på 
ytmonteringen. Dagens ledtider mellan HF och VF3 skulle i detta fall vara för långa, och om 
denna typ av flöde ska vara möjligt krävs det att dessa hanteringstider kortas. 
 

5.7.3 Övriga slöserier 
I teoriavsnitt 4.1 redogjordes för sju typer av slöserier; 



Fallstudie 
 

 
• Överproduktion 
• Onödiga lager 
• Transport 
• Onödig bearbetning 
• Kassation och omarbete 
• Väntan 
• Onödig rörelse 

 
Förutom överproduktion och onödiga lager som batchtillverkningen orsakar samt onödig 
bearbetning och onödig rörelse som materialhanteringen till viss del kan klassas in under görs 
en hel del omarbetningar och reparationer av kretskorten. Teorier diskuterade i avsnitt 4.1.4 
menar att det inom Lean Production är viktigt att göra rätt från början och att en grundprincip 
för filosofin är att skapa en kultur där man slutar ”fixa” problem utan istället löser 
grundorsaken till att felet uppstått. De studerade kretskorten ses på företaget som relativt 
stabila volymprodukter, och yielden förhållandevis bra. Det är trots det viktigt att alltid arbeta 
för att förbättra kvalitetsutfallet och att undersöka rotorsaken till de problem som uppstår och 
att eliminera dessa. Någon djupare analys av orsaker till kvalitetsproblem har inte gjorts i 
examensarbetet utan en generell rekommendation blir att satsa ännu mer på förebyggande 
kvalitetsarbete.  
 
5.8 Framtagning av ett förbättrat framtida tillstånd 
Enligt teorin för värdeflödesanalys är det enklaste sättet att skapa ett önskat framtida tillstånd 
att besvara ett antal nyckelfrågor. I detta avsnitt görs därför ett försök att besvara frågorna i 
den frågeguide som presenterades i avsnitt 4.2.2. I bilaga 7 presenteras en grov skiss på ett 
framtida tillstånd som sammanfattar slutsatser och förbättringsförslag från detta avsnitt. 
Observera att vissa siffror som finns på kartan, så som batchstorlek och ställtid, inte är 
matematiskt framräknade utan finns med endast för att illustrera hur tillexempel en minskning 
av batchstorleken skulle påverka ledtiden.  
 

skiftefterfråga
skifttidTakttid

/
/

=1. Vilken är takttiden? Takttiden beräknas enligt:   

 
Tid/skift = 7 h 30 min= 450 min 
Efterfråga TTC modul/ år = 78 736 => 39 368/skift och år => 3280/ skift och månad => 
156/ skift (1 månad = 21 arbetsdagar)  
 
Takttid = 450/156= 2,88 minuter 
 
För att lyckas möta kundens verkliga behov måste alltså ett kretskort vara klart ungefär 
var tredje minut. Denna takttid är baserad på prognosen för 2006 från MRP i oktober 
2005. Denna takttid är endast för volymprodukter, under förutsättning att alla 
volymprodukter tillverkas i en lina och alla prototyper i den andra linan. Takttiden är ett 
medel för alla volymkretskort som tillverkas på modul produktion & teknik. En del 
kretskort har en cykeltid som är kortare än takttiden och en del har en cykeltid som är 
längre än takttiden. 
 
2. Kommer ni att tillverka till en supermarket för färdiga produkter, från vilken 

kunden hämtar efter behov, eller för direkt leverans till kund? Den kortbuffert 
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som kretskorten produceras mot idag kan på sätt och vis ses som 
en supermarket av färdiga produkter. Att tillverka direkt mot kundorder, det vill säga 
att starta kretskortsproduktion då en kund lägger en order på en nod skulle i dagsläget 
generera alltför långa kundorderledtider. Svaret på den andra frågan måste alltså vara 
att man kommer tillverka kretskort mot en supermarket, från vilken kunden hämtar 
efter behov. Målet måste vara att ständigt sträva efter att sänka lagernivån i denna 
supermarket så att kapitalbindningen minskas. Detta ställer i sin tur krav på korta 
ledtider genom kretskortsproduktionen. 

 
3. Var i processen går det att tillverka med ett kontinuerligt flöde? I teoriavsnitt 

4.1.1 diskuteras såväl fördelar som svårigheter med att tillverka i ett kontinuerligt 
flöde. På Module Production and Engineering bör tillverkning i ett kontinuerligt flöde 
vara en målsättning, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en stor utmaning. 
Första steget bör vara att skapa ett kontinuerligt flöde genom kompletteringen, detta 
kräver förändring och uppstyrning av arbetssätt och bemanning. Visionen kan sedan 
vara att hela kretskortstillverknigen sker i ett kontinuerligt flöde, vilket i dagsläget 
kräver ett antal förändringar;  

 
 Att styra upp ett kontinuerligt flöde mellan ytmontering och komplettering innebär 

dels att hela flödet måste balanseras så att om ett kretskort lämnar ytmonteringen var 
tredje minut så ska efterföljande processer i kompletteringen ha en cykeltid på vardera 
tre minuter. Vidare kommer det att ställa krav på att mindre batcher kan tillverkas i 
ytmonteringen av två olika anledningar:  

 
 I dagsläget ytmonteras först kretskortens sekundärsida och sedan, efter en 

omställning, primärsidan. Ju större batcher som tillverkas desto längre 
kommer tiden att vara då kretskorten ligger och väntar på att resterande 
kretskort i batchen ska ytmonteras på sekundärsidan. Och desto längre 
kommer tiden vara tills kretskorten kan ”taktas” ut från ytmonteringen och 
påbörja komplettering. Om ett kontinuerligt flöde tillämpas kommer det att 
innebära att kompletteringen inte har någonting att göra under hela den tid 
som kretskorten ytmonteras på sekundärsidan. För en 150 batch GIC V3 är 
tiden för sekundärkörningen i dagsläget i genomsnitt 5 timmar.  

 Stora batcher innebär att kapacitet binds upp av en och samma produkt under 
en längre tid. I dagsläget gör produktionsplaneringen omprioriteringar mellan 
ytmontering och komplettering vilket gör att större batcher kan tillverkas i 
ytmonteringen, medan man i kompletteringen gör prioriteringar på det som är 
mest akut. I ett kontinuerligt flöde ska det inte gå att omprioritera kretskorten 
efter ytmontering, och för att bibehålla en viss flexibilitet måste batcherna 
vara små redan i ytmonteringen.  

 
 Ett kontinuerligt flöde mellan komplettering och test ställer krav på stabila teststaplar, 

och en testtid som inte överstiger takttiden.  
 
En stor utmaning, om ett kontinuerligt flöde ska sättas upp, kommer att vara att skapa stabila 
processer i hela kretskortstillverkningen. Enligt Liker (2004) (se avsnitt 4.1.1) ger många 
företag upp kontinuerliga flöden eftersom processerna inte är stabila, vilket innebär att då en 
process stannar så stannar hela flödet och inga produkter kan levereras ut, vilket innebär 
kostnader för företaget. 
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4. Var måste det finnas ett dragande system med supermarkets 
för att styra produktionen i uppströms processer? Dragande system, eller pull, 
beskrivs i teoriavsnitt 4.1.2. Ett dragande system skulle kunna införas för vissa 
produkter mellan kortbufferten och ytmonteringen. För de fyra studerade kretskorten 
skulle detta vara en möjlighet eftersom de går i relativt stora volymer och produceras 
mot en buffertnivå. Istället för att en planerare planerade in dessa kretskort så skulle en 
tillverkningssignal i form av en kanban kunna genereras till ytmonteringen då en 
bestämd mängd motsvarande en kanbancontainer hämtats från kortbufferten av 
kunden. Alla kretskort tillverkas dock inte i volymer som motiverar att en viss volym 
lagerhålls i en supermarket, och för dessa krävs det att en planerare planerar in order. 
En svårighet kan bli att tillämpa push för vissa produkter och pull för andra då 
kretskorten tillverkas i samma process. Enligt beskrivna teorier i avsnitt 4.1.2 kommer 
långa ledtider och användande av kanban kräva att många kanbankort eller lastbärare 
hålls i omlopp för att tillfredsställa behovet av material vid förbrukande 
operationsställe, detta innebär ökade lager. Det är alltså viktigt att ledtiderna är korta 
för att pull ska fungera på bästa sätt.  

 
En möjlighet är att FIFOställaget mellan ytmontering och komplettering blir en 
supermarket och styrs med pull. Då produktfloran är stor och kundefterfrågan 
varierande skulle detta innebära att en stor mängd halvfabrikat skulle behöva 
mellanlagras. Detta innebär vissa risker, så som förlängd kvalitetsåterkopplingstid till 
ytmonteringen, risk för inkurans och en ökad tid för materialet på 
kretskortstillverkningen. Enligt teorier i avsnitt 4.1.1 och 4.2.2 bör man så långt det är 
möjligt eftersträva att tillverka i ett kontinuerligt flöde. Som redan diskuterats är detta 
en svår uppgift och ett bra alternativ kan vara en FIFObana mellan ytmontering och 
komplettering (se teoriavsnitt 4.22). Istället för att produkterna ställs i ett ställage kan 
en transportbana användas som rymmer ett visst antal ytmonterade kretskort, 
exempelvis en mängd som motsvarar kompletteringens dagskapacitet. Då rullbanan 
blir full genererar det en stoppsignal till ytmonteringen. Fördelen är att PIA hålls på en 
kontrollerad nivå, samtidigt som banan kan fungera som ett ”gummiband” för att 
fånga upp obalansen mellan ytmontering och komplettering.  

 
5. Vilken punkt i tillverkningskedjan har ni valt för att särskilt styra 

produktionsflödet? I dagsläget ligger kundorderpunkten mellan Module Production 
and Engineering och Node/Shelter Production and Engineering, vilket innebär att 
första steget i Nodproduktionen är pacemakerprocess. Denna punkt i 
tillverkningskedjan kan även i ett framtida flöde fungera som pacemakerprocesser. 
Om kundorderpunkten ska flyttas längre bak i tillverkningskedjan ställs större krav på 
korta och säkra ledtider.    

 
6. Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakerprocessen?  
7. Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att beställa och ta bort från 

pacemakerprocessen?  
 

Fråga 6 och 7 är starkt kopplade till logistikavdelningens planeringsarbete eftersom 
det i dagsläget är de som bestämmer vad som ska produceras och när. De i sin tur styrs 
av kravet på att hålla buffertnivåerna över miniminivån. För att besvara dessa frågor 
krävs en förankring av tankesättet kring Lean Production på logistikavdelningen, och 
man måste komma överens om att och varför Lean ska tillämpas i produktionen. I 
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dagsläget saknas denna förankring till viss del. Frågorna är mycket 
centrala för att Lean Production ska lyckas. 

 
8. Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde som 

har specificerats på kartan över det framtida tillståndet? I bilaga 6 presenteras en 
grov skiss på ett framtida flöde där förbättringsområden av dagens flöde finns 
markerade. Förutom flödesförbättringarna kommer en förankring av tankesättet Lean 
Production att vara viktig för att lyckas med förändringsarbetet. 

 
5.9 Förbättringsförslag 
En sammanfattning av analysen av icke värdeskapande aktiviteter och resultatet från 
frågeguiden genererar följande förbättringsförslag med syfte att förkorta ledtiden och 
implementera Lean Production. Under examensarbetet har diskussion skett med olika 
personer kring konkreta förbättringsförslag för bland annat förkortning av ställtider och 
minskad materialhantering. Några förslag som uppkommit i samband med dessa diskussioner 
presenteras nedan, men kan endast ses som förslag som kräver ytterligare utredning.  
 

 Minskade batchstorlekar. I analysen över icke värdeskapande aktiviteter 
konstaterades att största orsaken till ett kretskorts väntetid i flödet är 
batchtillverkning. Genom att tillverka färre kretskort av samma sort åt gången så 
kommer ledtiden för dessa kretkort att minska. Huvudsyftet med att minska ledtiden 
bör vara att öka lageromsättningshastingheten i kretskortsbufferten, alltså att minska 
buffertnivån. Detta kommer att minska kapitalbindningen. För att det ska vara möjligt 
att minska batcherna krävs ett antal förbättringar av dagens flöde: 

  
 Förenklad materialhantering. Materialhantering är en icke värdeskapande 

aktivitet som i dagsläget kräver mycket tid och energi. Om dagens arbetssätt 
för materialhantering bibehålls och batcherna minskas så kommer behovet att 
hantera material att öka. Dessutom kommer risken för materialbrist att öka om 
ledtiden genom ytmonteringen kortas. Ett område som bör undersökas är 
möjligheten att lagerhålla materialet närmre arbetssationerna, vilket borde öka 
flexibiliteten och minska hanteringstiden, men vilket även innebär en risk för 
bland annat osäkerhet i lagersaldo. En annan materialhanteringsuppgift där 
möjligheter till förenkling bör utredas är räknandet av komponenter som 
flyttas mellan VF2 och PF1. Vid studiebesöket i Borås konstaterades att de 
arbetar på ett sätt som gör att denna arbetsuppgift inte är nödvändig. En annan 
möjlighet är att börja använda en modul till programvaran traceexpert, som är 
inköpt men som inte används, som räknar komponenterna när de monteras i 
monteringsmaskinerna.  

 Förkortade ställtider. Minskade batchstorlekar kräver kortare ställtider i 
ytmonteringen. Det inre stället kan redan idag göras på några minuter, om det 
yttre stället är förberett, här handlar det mest om arbetssätt. Det finns även för 
vissa kretskort en möjlighet att samrigga komponenter för sekundär- och 
primärsidan i monteringsmaskinerna, vilket skulle innebära att endast en plåt 
för tryckning av lodpasta skulle behöva bytas ut i omställningen från sekundär 
till primärsidan. För att en sådan samriggning ska vara möjlig krävs en 
omprogramering av monteringsprogrammet som talar om för maskinen på 
vilken position i maskinen de olika komponenterna sitter. För att kunna 
minska batchstorlekarna utan att behöva fler resurser måste dock tiden för det 
yttre stället minskas. En möjlig väg att gå är att tillämpa fast riggning av 



Fallstudie 
 

 - 48 - 

komponenter, åtminstonne för de kretskort som går i större 
volymer. Detta skulle dock innebära ett ökat behov av matare, och i vissa fall 
ett ökat behov att lagerhålla fler komponentrullar av samma sort eftersom 
samma komponent kan ingå i flera olika kretskort. Möjlighet till förkortning 
av yttre ställtider kräver ytterligare utredning. 

 Stabilisering och standardisering av processer. Processerna, speciellt 
ytmonteringsprocessen och testprocessen, är idag instabila. Enligt teorier för Lean 
Production är det viktigt med en hög tillgänglighet och standardiserade processer om 
ett kontinuerligt flöde ska fungera. Arbete för att stabilisera och standardisera 
processerna är alltså en förutsättning för att i framtiden kunna tillverka enligt 
principer för Lean Production, i ett kontinuerligt flöde. 

 Förankring av Lean Produktion. Värdeflödesanalysen går ut på att skapa ett 
förbättrat framtida tillstånd där principer för Lean production tillämpas. I dagsläget 
saknas denna förankring till viss del, vilket försvårar arbetet att införa förändringar 
kopplat till Lean Production. En förankring av Lean Production krävs på hela enheten.   

 Arbeta förebyggande med kvalitetsproblem och sök rotorsaker till problem som 
uppstår.  

 
5.10 Diskussion och slutsatser från fallstudien 
Syftet med fallstudien var förutom att ta fram förslag på förbättring av dagens flöde, att 
undersöka huruvida värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för förkortning av ledtider 
samt att undersöka vilka problem som kan uppstå då metoden tillämpades på 
fallstudieföretaget. I teoriavsnitt 4.2.1 diskuteras teorier för hur kartläggning av nuvarande 
tillstånd ska gå till, och dessa förespråkar bland annat att all data ska samlas in med hjälp av 
tidtagning och direkta observationer. Dessutom förespråkas att värdeflödesanalysen ska 
genomföras på ett fåtal dagar. Det var denna ambition jag hade då jag påbörjade fallstudien, 
men då processerna på Module Production and Engineering är instabila, och påverkas av till 
exempel produktmix, så varierar tiderna från körning till körning. Att endast förlita sig på 
tidtagning vid ett eller ett fåtal tillfällen ansågs inte ge bra bild av dagens flöde, utan endast en 
ögonblicks av nuläget som kunde variera stort beroende på vilken dag kartläggningen gjordes. 
Historisk data har därför till viss del använts för att bestämma tider för de olika processerna, 
och kartläggningen av nuvarande tillstånd har tagit mer än några dagar.   
 
Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga nuvarande flöde och för att skapa ett framtida 
tillstånd där principer för Lean Production tillämpas. För att till fullo lyckas införa 
förändringsidéerna krävs det en allmän förståelse för tankesättet Lean Production, vilket till 
viss del saknas på fallstudieföretaget. Responsen på idéer att minska batcher har bland annat 
varit att ”det går inte med de maskiner vi har” och ”så kan man göra i Japan men inte här”.  
Bland annat Liker (2004) och Emiliani & Stec (2004) (teoriavsnitt 4.1) diskuterar vikten av att 
se på implementering av Lean Production som någonting som berör hela verksamheten och 
påpekar risken med att enbart se Lean som ett antal verktyg och metoder för produktionen. 
Vidare poängteras svårigheten i att förändra en företagskultur, och att många företag endast 
uppnår godtyckliga resultat eftersom de misslyckas med just detta.   
 
I den värdeflödesanalys som genomförts har orsaker till icke värdeskapande aktiviteter 
identifierats och analyserats. Slutsatser som drogs från analysen var att en stor del av en 
produkts tid i flödet består av väntetid och vidare analyserades var och varför denna väntetid 
uppstod. Resultatet av analysen kan användas för att fokusera förbättringsaktiviteter med 
målsättningen att reducera ledtider. Slutsatsen som dras utifrån fallstudien är därför att 
värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion. Dock är 
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värdeflödesanalysen i sig bara ett verktyg för att implementera Lean 
Production. Resultat i form av ledtidsreduktion fås först då tekniker för Lean Production 
börjar tillämpas.  
En sammanfattning av slutsatserna ovan presenteras i tabell 21. 
 
 Tabell 21: Sammanfattning av slutsatser från fallstudien gällande metoden värdeflödesanalys 
  Slutsatser gällande metoden värdeflödesanalys dragna från fallstudien 

1 

Datainsamling genom tidtagning och direkt observation vid ett eller ett fåtal 
tillfällen ger endast en ögonblicksbild av nuläget, och denna kan variera stort 
mellan olika kartläggningstillfällen då processerna är instabila 

2 
Att ta fram förbättringsförslag som inkluderar principer för Lean Production var en 
utmaning då tankesättet för Lean Production inte var förankrat i verksamheten 

3 Värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion 
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6 Undersökning av andra företags erfarenhet av 
Värdeflödesanalyser 
Studiebesök har gjorts på Ericssons produktionsanläggningar i Borås och Kumla i syfte att 
besvara forskningsfrågan; Hur ska fallstudieföretaget på bästa sätt använda metoden 
värdeflödesanalys i framtiden? Dessutom har en mailintervju gjorts med företaget Calix AB 
som under ett antal år arbetat med metoden värdeflödesanalys. Intervjufrågor som använts 
vid studiebesöken och i mailintervjun återfinns i bilaga 2.  
 
6.1 Borås erfarenheter av värdeflödesanalys 
På Ericsson Borås har kartläggning av värdeflödet genomförts vid tre olika tillfällen. 
Kartläggningsarbetet gjordes då i grupp där operatörer, planerare och produktionstekniker 
deltog. Kartläggningen gjordes på en utvald delprocess i flödet och på en aggregerad nivå där 
alla produkter sågs som lika. Varje nulägeskartläggning genomfördes under cirka en dag, och 
all data samlades in genom egna mätningar. Data som samlades in var processtider, ställtider, 
yield, bufferttid och antal operatörer. Arbetet genererade endast i ett fall en karta över ett 
önskat framtida tillstånd, men ledde till att förbättringsområden identifierades och vissa 
punktinsatser genomfördes. 
 
Boråsenhetens positiva erfarenhet av värdeflödesanalyser var att metoden var lätt att använda 
vilket bidrog till att medarbetare på ett enkelt sätt kunde göras delaktiga i förbättringsarbetet. 
Det som ansågs negativt var att den bara gav en ögonblicksbild av nuläget, eftersom man inte 
alls använder historisk data. I de kartläggningsövningar som gjordes visade inte arbetsledaren 
något större engagemang och intresse för övningen, vilket smittade av sig på operatörerna. 
Vikten av ledningens engagemang poängterades därför som en framgångsfaktor vid 
värdeflödesanalysarbete.   
 
Boråsenheten har arbetat mycket med Six Sigma metodiken, där historisk data används för att 
beskriva och analysera nuläget. I ett Six Sigma projekt med ledtidsreduceringsmål användes 
processkartläggning för att identifeira hur stor del av en produkts tillverkningstid som var 
värdehöjande. Med hjälp av historisk data beräknades tider med sammanhörande 
standardavvikelse för processtider, väntetider, ställtider och reparationstider. Projektet bidrog 
till att förbättringsåtgärder kunde vidtas som bland annat innebar att kundupplevd ledtid 
reducerades med 75 procent.  
  
6.2 Kumlas erfarenhet av värdeflödesanalys 
På Ericsson Kumla har värdeflödesanalyser genomförts vid två olika tillfällen. 
Kartläggningsarbetet har då genomförts i grupp där produktionstekniker från olika delar i 
organisationen deltagit. Kartläggningsarbetet har tagit ungefär en halv dag att genomföra och 
gjorts för en utvald produktfamilj genom hela fabriken, från utleverans av färdig produkt till 
inleverans av ingående komponenter. Information om materialflödet i de olika processtegen 
samt aktuell buffertstorlek samlades in under kartläggningsarbetet. Data för cykeltider, 
ställtider och tid i buffert togs sedan fram med hjälp av operationskort och vissa beräkningar. 
Efter den första nulägeskartläggningen konstaterades att produkterna mellanlagrades på 
många olika platser längs flödet. Detta genererade en karta för ett framtida tillstånd där en del 
av dessa mellanlager kunde elimineras vilket gav en teoretisk minskning av kapitalbindningen 
på 8 miljoner svenska kronor. Denna förändring skulle även till viss del kunna generera 
kortare ledtider.  
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När studiebesöket genomfördes hade ännu inte några konkreta åtgärder genomförts, men 
eftersom metoden på ett så konkret sätt visualiserade problem som fanns så hade ett 
engagemang och intresse väckts hos ledningsgruppen. Just att metoden på ett så konkret och 
överskådligt sätt visualiserar flödet och underlättar kommunikation av identifierade 
problemområden var en av Kumlas positiva erfarenheter av metoden. Något skeptiska var de 
till att enbart samla in data om exempelvis lagersaldon under den rundvandring som gjordes i 
samband med kartläggningsarbetet eftersom detta enbart gav en ögonblicksbild av nuläget.  
 
6.3 Calix AB erfarenhet av värdeflödesanalyser 
Calix AB är ett företag i Eskilstuna som tillverkar bilvärmeprodukter såsom motorvärmare, 
kupévärmare och batteriladdare. Företaget har arbetat med värdeflödesanalyser i ungefär två 
år (hösten 2005) och har gjort analyser för såväl produktflöden som tjänsteflöden. 
Värdeflödesanalyserna har gjorts gruppvis där främst personal från produktionen deltagit, 
men även vissa produktionstekniker. Då tjänsteflöden kartlagts så har enbart personal som 
arbetar på aktuell avdelning deltagit. Kartläggningsarbetet som görs på processnivå, brukar ta 
ungefär två till fyra veckor, och förändringar alltifrån några dagar till månader att införa, 
beroende på omfattning. Datainsamling baseras mycket på kartläggningsgruppens kännedom 
om processen, men även data från affärssystemet används. Kartläggningsarbetet har i vissa 
fall genererat en långsiktig plan för hur flödet ska förbättras medan man i andra fall har rusat 
på förbättringsförslag. Calix erfarenhet är att det finns en viss risk att misslyckas om 
förändringar genomförs innan en långsiktig plan har tagits fram. Ett flertal förbättringar har 
genererats från arbetet med värdeflödesanalyser, och bland annat har ledtider förkortats från 
fyra till mindre än två veckor. Dessutom är Calix erfarenhet att lyckade förbättringar 
genererar ett ökat engagemang och en ökad drivkraft. 
 
Calix ABs positiva erfarenhet av värdeflödesanalyser är just de förbättringar som har 
genererats med hjälp av metoden. En negativ aspekt av deras arbete är att stressen och pressen 
i vissa fall kan öka som en konsekvens av att de inte hinner genomföra förbättringar i önskad 
takt. De påpekar att det är viktigt att skapa forum och tid för att arbeta med förbättringar då 
man påbörjat denna typ av arbete. De menar att detta är något som ledningen ibland kan 
glömma bort.    
 
6.4 Diskussion och slutsats studiebesök 
Syftet med studiebesöken var främst att genom information kring hur andra företag arbetat 
med metoden kunna svara på hur fallstudieföretaget på bästa sätt skulle använda metoden 
värdeflödesanalys i framtiden. Dessutom undersöktes vilka problem de tre företagen upplevt 
då de arbetat med metoden samt om arbetet genererat reducerade ledtider.  
 
De tre företag som deltagit i studien har alla arbetat med värdeflödesanalyser i gruppvis, med 
olika gruppsammansättningar. Såväl Borås som Kumla påpekar att en fördel med metoden är 
att det är en enkel metod som alla förstår. Borås tyckte det var positivt att kunna få med 
personal från produktionen i förbättringsarbete medan Kumla såg en fördel i att på ett enkelt 
sätt kunna förmedla problem till ledningen. Detta är en av de fördelar med metoden som lyfts 
fram i de teorier som studerats. 
 
I samtliga tre fall har arbete med metoden inneburit att problemområden kunnat identifieras 
som sedan har lett till förbättringar, eller åtminstone konkreta förslag på förbättringsåtgärder. 
Såväl Calix AB som Borås har med hjälp av analys av värdeflödet kunnat förkorta ledtider 
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med stora marginaler. Borås använde förvisso ett six sigma angreppssätt, med 
processkartläggning och statistikanalys, men syftet var att identifiera hur stor andel av en 
produkts tid i flödet som var värdehöjande och att minimera den icke värdeskapande tiden. 
Även Kumlas karta över ett förbättrat framtida flöde innebar en teoretisk förkortning av 
ledtiden med ett antal dagar.  
 
Såväl Kumla som Borås upplevde att ett problem om metoden skulle följas till punkt och 
pricka var att den enbart gav en ögonblicksbild av nuläget. Calix höll med om att detta skulle 
kunna vara ett problem, men var inget som de angav som en negativ erfarenhet. Detta skulle 
kunna kopplas till att Calix uppgav att deras processer var stabila och produktmixberoendet 
lågt. Variationer från dag till dag borde då vara mindre än på till exempel fallstudieföretaget 
där processerna är instabila och produktmixberoendet relativt högt. Inget av de tre företagen 
hade samlat in all data genom tidtagning på egen hand utan använde sig av historisk data och 
personalens uppskattning kring hur lång tid respektive process tog.  
 
Calix påpekade vikten av att skapa forum och avsätta tid för förbättringsarbetet, och att detta 
var någonting som lätt kunde glömmas bort av ledningen. Borås hade en negativ erfarenhet av 
att arbetet med värdeflödesanalyser inte togs på allvar av produktionspersonalen om inte 
arbetsledaren var intresserad och engagerad. En slutsats som kan dras från dessa båda 
erfarenheter och som kan härledas till teorier för Lean Production är att ledningens 
engagemang är mycket viktigt för att lyckas med denna typ av förändringsarbete.  
 
I tabell 22 sammanfattas de slutsatser som dragits från såväl fallstudien som undersökningen 
av andra företag gällande metoden värdeflödesanalys. Dessutom kopplas dessa slutsatser till 
den teori som studerats. 
 
Tabell 22: Sammanfattning av slutsatser gällande metoden värdeflödesanalys dragna från fallstudie och 
undersökning av andra företags erfarenhet av metoden samt en koppling till studerad teori. + innebär att 
slutsatsen stämmer överens med slutsats från aktuell studie, - innebär att slutsatsen inte stämmer över ens med 
slutsats från aktuell studie, o innebär att ingen slutsats dragits från den aktuella studien gällande slutsatsen. 

Slutsatser: 
Slutsats från 
Fallstudie: 

Slutsats från 
Studiebesök: 

Slutsats från 
Teorin: 

Datainsamling genom tidtagning och direkt observation vid 
ett eller ett fåtal tillfällen ger endast en ögonblicksbild av 
nuläget, och denna kan variera stort mellan olika 
kartläggningstillfällen då processerna är instabila + + 

-  
(avsnitt 
4.2.1) 

Att ta fram förbättringsförslag som inkluderar principer för 
Lean Production var en utmaning då tankesättet för Lean 
Production inte var förankrat i verksamheten + o 

Delvis 
(avsnitt 4.1) 

Värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för 
ledtidsreduktion + + 

+ (avsnitt 
4.4) 

Värdeflödesanalys kan med fördel genomföras i grupp o + o 

Metoden är enkel och underlättar kommunikation o + 
+ (avsnitt 
4.2) 

Ledningens engagemang är centralt för att lyckas   o + 
Delvis 
(avsnitt 4.1) 
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7 Slutsats och rekommendationer för fortsatt arbete med 
värdeflödesanalyser 
I detta kapitel knyts slutsatser från kapitel 4, 5 och 6 samman, de tre frågorna som 
presenterades i kapitel 1 besvaras och rekommendationer för fortsatt arbete med metoden 
värdeflödesanalys ges. 
 
I teoriavsnittet beskrivs metoden värdeflödesanalys som den presenteras av Rother & Shook 
(2001). Det är denna metodik för värdeflödesanalys som använts och utvärderats i 
examensarbetet och som ligger till grund för de rekommendationer för fortsatt arbete med 
metoden som ges till fallstudieföretaget. Slutsatser som drogs då teorier från 
värdeflödesanalys och ledtidsreduktion kopplades samman var att värdeflödesanalys borde 
vara en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion.  
 
I den värdeflödesanalys som genomfördes i fallstudien identifierades två huvudsakliga 
problem. Dels var det svårt att, som metoden förespråkar, samla in alla tider genom tidtagning 
eftersom processtiderna varierar från körning till körning. Dels var det en utmaning att ta fram 
lösningsförslag som inkluderade principer för Lean Production då en allmän acceptans för 
tankesättet Lean Production till viss del saknas på fallstudieföretaget. Resultatet av fallstudien 
visade att ungefär två procent av de studerade produkternas tid i flödet består av 
värdeskapande tid. Genom en analys kunde orsaker till den icke värdeskapande tiden och 
förbättringsområden som var kritiska för att kunna reducera ledtiden identifieras. Slutsatsen 
drogs därför att värdeflödesanalys var en metod som lämpade sig för ledtidsreduktion. Dock 
måste man komma ihåg att värdeflödesanalys bara är ett verktyg, och faktiska resultat i form 
av ledtidsreduktion fås först då principer för Lean Production börjar tillämpas. 
 
De två studiebesöken och mailintervjun ledde fram till ett antal slutsatser. Problematiken i att 
man bara får en ögonblicksbild av nuläget då all data samlas in genom tidtagning och direkt 
observation vid ett eller ett fåtal tillfällen bekräftades från såväl Borås som Kumla. Även 
Calix AB höll med om att det skulle kunna vara ett problem. Inget av de tre företagen hade 
samlat in data enbart genom direkt observation och tidtagning då värdeflödesanalysen 
genomfördes. Övriga slutsatser från undersökningen av de tre företagen var att metoden 
upplevs som enkel att använda och att ledningens engagemang är betydelsefullt. Dessutom 
drogs slutsatsen att värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion.  
 
Tre frågeställningar formulerades i början av examensarbetet, och utifrån ovanstående resultat 
har följande slutsatser dragits: 
 
1: Är värdeflödesanalys en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion? 
Såväl litteraturstudien som fallstudien och undersökningen av andra företags erfarenhet av 
värdeflödesanalys visar att värdeflödesanalys är en metod som lämpar sig för ledtidsreduktion 
varför svaret på denna fråga blir ja.   
 
2: Vilka problem kan uppstå då metoden värdeflödesanalys tillämpas i en verksamhet 
såsom fallstudieföretagets? 
Fallstudieföretaget har en produktionsmiljö där bland annat produktmix och processernas 
dagsform påverkar de olika processtiderna. Detta har varit ett problem då värdeflödesanalysen 
i mångt och mycket går ut på att bestämma hur lång tid olika moment i värdeflödet tar, och 
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helst genom tidtagning vid ett fåtal tillfällen. Även undersökningen av andra företags 
erfarenhet av värdeflödesanalyser visade att datainsamling kan vara ett problem. Ett annat 
problem som identifierades var att det kan vara svårt att ta fram ett tillämpbart förslag på ett 
framtida flöde som inkluderar principer för Lean Production då en allmän förståelse för 
tankesättet till viss del saknas i företaget. Detta problem bekräftas från studerad litteratur som 
menar på att implementering av Lean Production till stor del handlar om att förändra 
företagskulturen, och att detta är en uppgift som många företag misslyckas med.   
 
3: Hur ska fallstudieföretaget på bästa sätt använda metoden värdeflödesanalys i 
framtiden?     
Utifrån de tre delstudiernas resultat har ett ramverk för hur framtida värdeflödesanalyser ska 
genomföras på Ericsson AB Katrineholm tagits fram, se bilaga 8. Ramverket bygger på 
metodiken som beskrivs av Rother & Shook (2002), men har anpassats för att passa Ericsson 
AB Katrineholm på bästa sätt. Några övergripande slutsatser gällande hur företaget på bästa 
sätt ska använda metoden värdeflödesanalys i framtiden presenteras nedan. 
 

 Arbeta gruppvis och gärna i tvärfunktionella grupper. En fördel med att arbeta i 
tvärfunktionella grupper är att personerna i gruppen kan bidra med olika kompetens 
till arbetet, vilket underlättar datainsamlingen. En annan, nog så viktig fördel är att 
förståelsen för hur man faktiskt arbetar och hur de olika avdelningarnas arbete 
påverkar varandra ökar. I dag saknas till viss del förståelse för tankesättet Lean 
Production på Katrineholmsenheten och ett sätt att öka denna förståelse skulle kunna 
vara genom att engagera personal från olika avdelningar i värdeflödesanalysarbetet. 
Det är dock viktigt att arbete med värdeflödesanalyser på detta sätt är välorganiserat 
och strukturerat och att tydliga krav på resultat ställs, så att det inte bara blir ett 
tillfälle för personer från olika avdelningar att lära känna varandra. 

 Samla in data med sunt förnuft. Det viktigaste med en värdeflödesanalys ska inte 
vara att samla in data för att bestämma exakt hur lång tid respektive process tar. 
Huvudsyftet med datainsamlingen ska istället vara att ta reda på vad i 
tillverkningsflödet som tar tid och hur stor andel av tiden respektive aktivitet tar. 
Processoperatörer har ofta värdefull kunskap kring processen, såväl när det gäller 
ungefär hur lång tid processteget tar, huruvida processen är stabil eller inte och vilka 
faktorer som påverkar processtiden. Denna kunskap bör man ta tillvara på. I de fall 
maskindata finns tillgängligt kan den användas för att bestämma processtider. På 
modulproduktion & teknik innebär det att maskindata används för att bestämma tider 
i ytmonteringen och testnet används för att bestämma tider på test. Genom att 
använda dessa data kan dessutom variationen i processtid bestämmas. Även data från 
Check-in-check-ut systemet kan användas för att bestämma hur lång tid olika 
processer tar. Tiderna på operationskorten bör man däremot använda med försiktghet 
och inte utan att kontrollera med egna mätningar.  

 Avsätt tid för förbättringsarbetet. För att arbetet med värdeflödesanalyser ska leda 
till faktiska förbättringar är det viktigt att tid avsätts för att genomföra såväl 
kartläggnings- och analysarbete som för att genomföra konkreta förbättringsåtgärder. 

 Utse någon eller några personer som är ansvariga för metoden. För att 
förbättringsarbetet inte ska avstanna efter en tid bör någon eller några personer utses 
som ansvariga för att sammankalla till och leda arbetet med värdeflödesanalyser samt 
att vara ansvarig för att efterfråga konkreta resultat.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets styrkor och svagheter och förslag på fortsatt arbete ges. 
 
Resultatet av examensarbetet är dels ett ramverk för hur Ericsson AB Katrineholm ska 
använda metoden värdeflödesanalys i framtiden, dels en analys av dagens flöde genom 
kretskortstillverkningen där förslag på förbättringsområden ges.  
 
När det gäller ramverket som tagits fram har inte detta testats praktiskt, och kan behöva 
justeras allt eftersom erfarenheten att arbeta med metoden blir större på företaget. Detta kan 
ses som en svaghet med arbetet. Ramverket är utformat för att kunna användas på såväl 
Module Production and Engineering och Node Production and Engineering och vissa 
riktlinjer som ges kan därför ses som väl generella. Man måste dock komma ihåg att det 
viktigaste då en värdeflödesanalys genomförs inte bör vara att den görs på exakt rätt sätt. 
Istället bör målet vara att den genererar en ökad förståelse för och en förbättrad helhetssyn på 
dagens arbetssätt och att personer som genomför analysen och företaget i stort börjar tänka i 
banor som; Vad i vårt arbete genererar värde för slutkunden och vad kan vi göra för att öka 
detta värde samtidigt som vi minskar arbetsmängden som läggs på icke värdeskapande 
aktiviteter?  
 
Det finns en viss risk att ramverket förblir en pappersprodukt i kvalitetshandboken. Enligt 
författaren är inte svårigheten att bestämma hur värdeflödesanalysmetoden ska tillämpas utan 
snarare att få in metoden i verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete och att se till att tid 
avsätts för såväl analysarbetet som konkreta förbättringsaktiviteter. Det är viktigt att någon 
eller några personer på företaget utses som ledare för värdeflödesanalysarbetet med ansvar att 
dels uppdatera ramverket dels att sammankalla till och leda värdeflödesanalyser.       
 
Den värdeflödesanalys som genomförts har fokuserats till kretskortstillverkningen och de 
förbättringsförslag som ges har som målsättning att sänka ledtiden i detta flöde. Viktigt att 
komma ihåg är att en förkortning av denna ledtid är till föga ekonomisk vinning för företaget 
om man i förlängningen inte utnyttjar denna ledtidsreduktion till att minska storleken på 
kretskortsbufferten och därmed det bundna kapitalet. Samtidigt är det en förutsättning att 
ledtiderna kortas och processerna stabiliseras för att buffertnivån ska kunna minskas utan att 
servicenivån försämras. Några konkreta beräkningar för hur mycket kortbufferten skulle 
kunna minskas vid en viss ledtidsreduktion har inte genomförts och detta kan ses som en 
svaghet med arbetet. 
  
I värdeflödesanalysen som genomförts dras slutsatsen att tillverkning i batcher är en 
bidragande orsak till väntetider i kretskortstillverkningen, och att ställtiderna måste minskas 
för att batcherna ska kunna minskas. Några beräkningar för hur korta ställtiderna behöver vara 
för att ekonomiskt klara av att tillverka mindre batcher har inte genomförts, även detta kan ses 
som en svaghet med arbetet. Dock är syftet med att genomföra en värdeflödesanalys att 
analysera flödet på en övergripande nivå och att identifiera kritiska förbättringsområden.  
 
Arbetets styrka är den genomgång av hela flödet som genomförts, och analysen av icke 
värdeskapande aktiviteter som kan hjälpa företaget att fokusera förbättringsarbete framåt, och 
så småningom att arbeta mer enligt principer för Lean Production. Ramverket som tagits fram 
kommer att fungera som ett bra stöd då värdeflödesanalyser ska genomföras i framtiden. 
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En viktig fråga att ställa efter en genomförd studie är hur arbetet skulle 
ha kunnat göras annorlunda. Om jag skulle ha börjat om med arbetet idag skulle jag ha 
formulerat uppgiften annorlunda. Istället för att fokusera på hur värdeflödesanalyser ska 
genomföras på företaget skulle jag ha undersökt hur Lean Production ska implementeras, 
vilka möjligheter och problem som finns samt att utarbeta en implementeringsplan. Under 
studiens gång har mina kunskaper inom Lean Production fördjupats och jag har lärt mig att en 
lyckad implementering till stor del handlar om förändring av företagskulturen. Jag har upplevt 
att det på företaget finns ett visst motstånd, men framförallt en bristande kunskap kring 
området, men har inte haft tid att genomföra någon studie för att bekräfta detta. Förslag på 
fortsatt arbete blir därför att arbeta fram en långsiktig implementeringsplan för Lean 
Production för hela enheten, och att där först och främst fokusera på att öka förståelsen och 
engagemanget för Lean Production. Ramverket för värdeflödesanalyser kan vara en ingående 
del i denna implementeringsplan.  
 
Under större delen av examensarbetet har jag varit på plats på företaget, och dessförinnan 
jobbade jag under semesterperioden som inhyrd konsult. Jag har under min tid på företaget 
kommit i kontakt med många personer som alla har olika erfarenhet, kunskap och åsikter om 
dagens arbetssätt, hur man gör och varför, hur man borde göra och vad som är möjligt att 
göra. Naturligtvis har jag till viss del blivit påverkad av dessa. Jag har dock hela tiden varit 
medveten om risken att bli påverkad, och alltid försökt ifrågasätta åsikter och information jag 
har fått ta del av, för att på så sätt bibehålla en objektiv roll.  
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Bilaga 1: Organisationsschema för delar av Ericsson AB  
för att visa Production Katrineholms plats i  

organisationen 
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Bilaga 2a: Intervjumall som användes vid studiebesök på  
Ericsson AB Borås och Ericsson AB Kumla 

 

 

 
 
Generella frågor kring er kretskortsproduktion: 

• Hur många olika kretskort tillverkas på produktionsenheten? (volym/prototyp?) 
• Antal ytmonteringslinor och antal kort per lina. 
• Batchstorlekar 
• Finns problemet att man vill köra stora volymer i maskinerna, men mindre volymer i 

komplettering (hålmontering) och test? Uppstår det gärna buffert mellan ytmontering 
och komplettering? Hur hanterar man det problemet?  

• Hur man har löst omställning primär/sekundär på ytmontering 
• Hur materialhantering/tillförsel av komponenter görs 
• Hur stabila processerna är.   
• Om tiden för omställning/materialhantering/bearbetning/mellanbuffert etc. av ett kort 

varierar beroende på vilket eller vilka kort som körts tidigare. Dvs finns ett 
”produktmixberoende”? 

 
Specifikt Värdeflödesanalys 

• Hur har ni jobbat när ni gjort värdeflödesanalys (grupp eller enskilt?) 
• Hur lång tid har det tagit? 
• På vilken nivå har kartläggningen gjorts? Produkt/produktfamilj/annat? 
• På vilket sätt har data- och tidsinsamling gjorts? 
• Har ni stött på några problem under kartläggningsarbetet, isåfall vilka? 
• Har en karta över framtida tillstånd tagits fram? 
• Är denna isåfall på produkt/produktfamilj nivå? Eller är förändringskartan för alla 

produkter som går i det flödet? 
• Har några förändringar genomförts som ett resultat av värdeflödesanalysarbetet? 
• Har förändringarna lett till reduktion av ledtider?   
• Har förändringarna lett till några andra förbättringar? 
• Övriga erfarenheter (positiva/negativa/problem) gällande 

värdeflödesanalys/processkartläggning eller implementering av Lean Production?  
 
 



Bilaga 2b: Intervjumall som skickades till Calix AB 
 

 

 
 
Frågor gällande er produktionsmiljö: 

• Hur ser er produktflora ut? (ungefär hur många olika produkter tillverkar ni?) Är det 
många produkter som tillverkas i samma maskiner/processer? 

• Har ni relativt stabila processer eller varierar processtider från körning till körning? 
(dvs om ni tillverkade produkt A dag 1 är då processtiden lika om ni tillverkar samma 
produkt A dag 2?)  

• Finns det ett ”produktmixberoende”, så att tider varierar beroende på vilken ordning 
produkterna tillverkas i? dvs att tillverka produkterna i ordning A-B-C tar inte lika 
lång tid som att tillverka produkterna i ordningen B-A-C, t ex beroende på att ställtid 
och väntetid mellan olika processsteg påverkas.  

 
Frågor gällande ert värdeflödesanalysarbete: 

• Hur länge har ni arbetat med värdeflödesanalyser? 
• Har ni jobbat i grupp eller enskilt när ni har gjort värdeflödesanalyser? Om ni har 

jobbat i grupp, hur har gruppsammansättningen sett ut? (vilka avdelningar i 
organisationen finns representerade?)  

• Hur lång tid har det tagit att genomföra en värdeflödesanalys? (timmar, dagar, 
veckor?) 

• På vilken nivå har kartläggningen gjorts? (Produkt, produktfamilj, flöde?) 
• På vilket sätt har data- och tidsinsamling gjorts? (Tidtagning, användning av historisk 

data, annat?) 
• Har en långsiktig plan för hur flödet ska förändras tagits fram? (en ”karta över ett 

önskat framtida tillstånd”)  
• Har några förändringar genomförts som ett resultat av värdeflödesanalysarbetet? 
• Har förändringarna lett till reduktion av ledtider?   
• Har förändringarna lett till några andra förbättringar? 
• Håller ni med om följande påstående: ”Att genomföra värdeflödesanalys genom att 

samla in all data själv under kartläggningsarbetet ger en ögonblicksbild av nuläget” 
• Övriga erfarenheter (positiva/negativa/problem) gällande ert värdeflödesanalysarbete 

 
 



Bilaga 3: Information om GSN och GPRS systemet som  
de studerade produkterna är en ingående  

komponent i. Informationen är hämtad från intranätet: 
http://internal.ericsson.se/page/hub_systems/unit/katrineholm/products/gsm/gsn.jsp 

 
 

 

 
GSN - hjärtat av GPRS 
 

 

Språngbrädan mot tredje generationens mobilsystem 
 
 

Katrineholm ansvarar för försörjningen av GSN noden: hjärtat av 
GPRS systemet. GPRS (General Packet Radio Service) är 
språngbrädan mot tredje generationens mobilsystem. 
Introduktionen av GPRS är en av de mest betydelsefulla 
händelserna under GSM:s historia och de produkter som 
levereras ifrån Katrineholm är de första i världen.  

 

10 gånger snabbare 

 

 

GPRS är en höghastighetsversion av GSM, som ger operatören en möjlighet att erbjuda trådlösa internet 
tjänster upp till 10 gånger snabbare än vanliga mobila system. GPRS skickar data i paket, vilket gör att 
du bara upptar plats i nätet när informationen skickas. Du betalar endast för mängden data du skickar - 
inte för uppkopplad tid. 
 
De GPRS containrar vi levererat har haft färdiga GPRS system inbyggda 
 

http://internal.ericsson.se/page/hub_systems/unit/katrineholm/products/gsm/gsn.jsp


Bilaga 4: Sammanställning av kretskort i FIFO.  
Sammanställningen visar vilka kretskort som befunnit sig i  

FIFO vid en viss tidpunkt, hur många av respektive kretskort samt hur lång tid kretskorten 
varit i FIFO. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
15-
sep 

16-
sep 

19-
sep 

20-
sep 21-sep 22-sep 23-sep 

Antal kort: 382 762 210 173 198 180 49 

Tid i buffert (dagar): 
0 till 
2 

1 till 
3 

1 till 
3 

1 till 
4 0 till 5 1 till 5 2 till 6 

Kort i buffert:               
AXD  45 30 120 42 45 90 19 
PEB V3 90 75 90 60 60 30 30 
AXD(TD) 57 57           
L-kort 190 300           
HD   300           
GIC V3       45 30     
ISAAC       26 18     
TSP         45     
SS7           60   
MSB3               
        

Datum: 
26-
sep 

27-
sep 

28-
sep 

29-
sep 30-sep 03-okt 04-okt 

Antal kort: 293 188 182 129 157 176 253 

Tid i buffert (dagar): 
0 till 
4  1 

0 till 
2 

1 till 
2 1 till 2 0 till 3 0 till1  

Kort i buffert:               
AXD  184 109 91 106 31 86 46 
PEB V3               
AXD(TD) 19 19 31 23 24     
L-kort         102     
HD               
GIC V3 90 60         60 
ISAAC               
TSP     60         
SS7           90   
MSB3             147 



Bilaga 5: Sammanställning antal kort i kortbuffert  
under vecka 33-51 2005 för L-kort, PEB V3 och GIC V3 
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Antal PEB V3 i Kortbuffert/vecka
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Antal GIC V3 i kortbuffert/vecka
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12 mån/12 v prognos varje 
vecka

Inköpsorder dagligen

2 skift:4

NOD

TestYtmontering primärYtmontering sekundär

C/T :90s
Batch: 60

2 Skift

Komplettering

C/T:210 s

Batch: 60

2 Skift

Totalt: 180

L kort:200
0,7 dagar

HD kort: 110
1 dag

:4

L
L kort Batch: 240

C/T:80 s
S/T: 62 min
Yield:94,9%
L/T:12,7 mi´n

HD kort

C/T: 67 s
S/T: 19 min
Yield:96,9%
L/T:12,8 min

:3+2

Plock

:2+1

C/T :10 min 

3 skift

Riggning

:1

C/T: 45 min

2 skift

Plock

:1+1

2 skift

C/T:45 min 

Leverantörer
35 st L/T; 1-80 dagar

Produktionsplanering

12 mån MRP 1 g/mån från Kista

Körplan, 
tillverkningsorder 2 
gånger/dag

Körplan, 
tillverkningsorder 
och prioriteringar 2 
gånger/dag

L/T:1 skift 
leverans 1 
gång/dag

S/T: 48 min

HD kort

C/T: 60s

Batch: 110
L/T 60: 1,5h 

Eftermontage
/slutavsyning

Budbil 3 
ggr/dag

BP system

HF AVI

PF1

VF2

Rigglista

FIFO

HD kort

C/T : 330s

L kort

Batch: 60

Yield: 67,5% Yield: 98,6%

Buffert

L kort
HD kort

C/T: 76s
Batch: 60

L/T 60:1,2h 

L kortHD kort
C/T :25sC/T: 30s

Batch: 12 Batch: 12

Yield:100% Yield:99,7%

MackmonteringC/T: 10-15 min

Batch: 30 st

VF4
HD:245st 
L:245st   2-
4veckor

HF

HD: 5594/år L: 
6242/år

Info buffertsaldo 
dagligen

Tillverkningsorder

VF3

HD kort L kort

C/T :15 min 

V/A:30,6 min

Yield:99,3 %Yield:97,3%

V/A: 12,9 min L/T: 48+110 min

V/A:12,8 min L/T 30:19+33 min

1440 min

V/A: 210 s L/T 60:3,5 h 
V/A: 90 s L/T: 90 min 

V/A: 30 s 
L/T: 6 min 

L/T: 32 h

V/A:19,4 minV/A: 12,7 min L/T 30: 60+40 min V/A: 330s L/T 60: 5 h 30 min

1008 min V/A:76 s L/T: 72 min 
V/A: 25s L/T: 
5 min 

L/T: 25 h

L:

HD:

B
ilaga 6: K

arta N
uvarande tillstånd H

D
-kort L-

kort. 2005-09—
2005-11

Mackor: ROJ 208 128/1:Z R2J: 60st  
ROJ 208 128/1:Z R2J. 6st

L/T:12,9 min



12 mån/12 v prognos 
varje vecka

Inköpsorder dagligen

NOD

Test

C/T :467s
Batch: 30

2 Skift

Komplettering

C/T:372s

Batch: 30

2 Skift

Totalt: 180

GIC V3: 40 
0,8 dagar

PEB V3: 60

:3+2

Plock

:2+1

C/T :30 min 

Leverantörer
35 st L/T; 1-80 dagar

Produktionsplanering

12 mån MRP 1 g/mån från Kista

Körplan, 
tillverkningsorder 
2 gånger/dag

Körplan, 
tillverkningsorder 
och prioriteringar 
2 gånger/dag

L/T:1 skift 
leverans 1 
gång/dag

L/T 15: 3h 

Eftermontage
/slutavsyning

Budbil 
3 
ggr/dag

BP system

HF AVI

PF1

VF2
Riggning

:1

C/T: 90 min

2 skift

Plock

:1+1

2 skift

C/T: GIC V3: 60 min 
PEB V3: 120 min 

Rigglista

GIC V3

C/T : 631s

PEB V3

Batch: 30

Yield: 89,5% Yield: 57,7%

Buffert

PEB V3
GIC V3

C/T: 532s
Batch: 30

L/T 30: 4h 
Yield:81.1 %Yield:92 %

PEB V3GIC V3
C/T :141sC/T: 90s

Batch: 8 Batch: 30

Yield:99,3% Yield:99%

MackmonteringC/T: 10-15 min

Batch: 30 st

VF4
GIC V3:444 st
2-4 veckor

HF
GIC V3: 
50+13+82 
mackor 3 dagar

PEB V3: 126 st
2-4 veckor 

PEB V3: 2324/år  
GIC V3: 11894/år

Info buffertsaldo 
dagligen

Tillverkningsorder

VF3

GIC V3 PEB V3

C/T :30 min 

V/A:41 min

V/A: 12,7 min L/T: 75+300 min

V/A: 14,6 min L/T 30: 32+112 min

800 min

V/A: 372 s L/T 30: 5 h 30 min

V/A: 467 s L/T: 4 h 
V/A: 90 s 
L/T: 12 min 

L/T: 32 h

V/A:48,2 min

V/A: 13,5 min L/T: 51+330 min

V/A: 15,6 min L/T 30: 18+162 min V/A: 631s L/T 30: 5 h 30 min

1440 min V/A:532 s L/T: 6  h 
V/A: 141 s 
L/T: 70 min 

L/T: 46 h

PEB 
V3:

GIC 
V3:

B
ilaga 6: K

arta N
uvarande tillstånd

G
IC

 V
3, PEB

 V
3. 2005-09—

2005-11

2 skift:4

Ytmontering primärYtmontering sekundär

1-6 dagar

:4

L
PEB V3

C/T:325 s
S/T: 18min
Yield:93,4%
V/A:15,6 min

GIC V3

C/T: 225s
S/T: 32 min
Yield:93,6%
V/A:14,6 min

3 skift

S/T: 51 minS/T: 75 min

GIC V3

C/T: 120 s

Batch: 150

PEB V3

C/T: 220 s

Batch: 90

FIFO

V/A:12,7 min V/A:13,5 min



Beräkna storlek 
FIFUbana i antal

Kapacitet, 
teststabilitet

Lagernivåer

MaterialhanteringMaterialhantering

Kontinuerligt flöde, linje 
balansering, verktyg

Kortare ledtider från 
leverantör. Minska lager.Leverantörer

HF

2 skift:4 2 skift:4

Komplettering

Kundorder

Tillverkningsorder

10

30

Ytmontering sekundär Ytmontering Primär Test, slutavsyning

12 mån/12 v prognos 
varje vecka

Inköpsorder dagligen

Ship-to-line

Ställtider, 
Batchstrolekar

Stabilare processer

Mackmontering

Eliminera?

Produktionsplanering
NOD

Mackbuffert

Kortbuffert

GIC V3/ 
PEB V3 L/T: 90 min 

(C/T= 3 min)
5 min

V/A: 15 min

L/T första kortet: 
15 min L/T sista 
kortet: 2 h 
(C/T=3 min)

L/T max: 1 d 
Min: 0

V/A:8 min

L/T 30 kort, 
(takt = 3 min): 

90 min

V/A: 44 min

L/T: Sista kortet Best Case: 3h 50 min 
Worst Case 51 h

L/T max: 1 d 
Min: 0

V/A: 13 min V/A: 8 min

L/T 30 kort: 2 h 
(takt = 3 min)

51 h8144081440120590Worst Case

3h 50 min8080120590Best Case

Summa L/TTestFIFUKompl.FIFUYt SekStällYt Pri
Förklaring till best 

case/worst case L/T. 
Tider i minuter

B
ilaga 7:G

rov skiss fram
tida tillstånd
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Checklista genomförande av värdeflödesanalys 

 
  Hållpunkter genomförande av 

Värdeflödesanalys 
Ja Nej Kommentarer 

1 Ledare för värdeflödesanalys utsedd       
2 Produktfamilj eller produkt utvald       
3 Tvärfunktionell arbetsgrupp utsedd       
4 Utbildning kartläggning av nuvarande tillstånd 

genomförd 
      

5 Promenad motströms längs värdeflödet genomförd       
6 Grov kartläggning genomförd       
7 Uppdelning av datainsamling genomförd       
8 Datainsamling genomförd       
9 Karta över nuvarande tillstånd sammanställd och 

renritad på dator 
      

10 Ledtid och värdeskapande tid beräknad       
11 Karta nuläge sparad i eridoc under mappen 

Värdeflödesanalys - Resultat  
      

12 Utbildning framtagning av framtida flöde genomförd       
13 Värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter 

identifierade 
      

14 Orsaker till icke värdeskapande aktiviteter 
identifierade 

      

15 Punkter i frågeguide genomgångna       
16 Karta över framtida tillstånd sammanställd, renritad 

och sparad i eridoc under mappen 
Värdeflödesanalys- Resultat       

17 Förbättringsåtgärder från kartan över framtida 
tillstånd sorterade        

18 Förbättringsåtgärder prioriterade       
19 Ansvariga för förbättringsområden utsedda       
20 Tidplan framtagen       
21 Beslut om uppföljning fattat       
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Instruktion Kartläggning Nuläge 

Referat 

Tillämpning 

Instruktioner för hur första steget (kartläggning av nuvarande tillstånd) i 
verktyget värdeflödesanalys ska genomföras.   
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1 Instruktioner för kartläggning av nuvarande tillstånd 

1.1 Utse en person med huvudansvar för värdeflödesanalysarbetet 
Värdeflödet för en produktfamilj passerar över företagets organisatoriska 
gränser. För att inte fastna i ett organisatoriskt synsätt bör en medarbetare 
utses som ledare för en produktfamiljs totala värdeflöde. Ledarens uppgift är 
att leda och driva värdeflödesanalysarbetet och att ställa krav på resultat. 
Ledaren bör ha god kunskap om och förståelse för Lean Production. 

1.2 Utse en produkt eller produktfamilj som ska studeras 
Värdeflödesanalysen ska fokuseras till en produkt eller produktfamilj åt 
gången eftersom slutkunden bara bryr sig om sina speciella produkter. En 
produktfamilj är en grupp av produkter som i stort sett passerar genom 
samma processer och utrustning. 

 

1.3 Utse en lämplig, tvärfunktionell, arbetsgrupp som tillsammans ska 
genomföra värdeflödesanalysen 
Att arbeta tvärfunktionellt innebär att kompetens från flera olika områden 
samlas och datainsamlingen underlättas. Dessutom ökar förståelsen för hur 
övriga avdelningar arbetar och hur den egna avdelningens arbete påverkar 
detta. Gruppens sammansättning bör utgå från vad man vill uppnå med 
aktiviteten. Ledaren för värdeflödesanalysarbetet ansvarar för att 
sammankalla lämplig grupp. 

 

1.4 Utbildning i kartläggning av nuvarande tillstånd 
Innan värdeflödesanalysen genomförs behöver arbetsgruppen en kort 
utbildning i vad syfte och mål med värdeflödesanalysen är samt hur metoden 
fungerar. Utbildningen genomförs i två steg; först kartläggning av nuvarande 
tillstånd. Detta genomförs vid första tillfället som gruppen träffas. Därefter 
utbildning i framtagning av ett framtida tillstånd då kartan över nuvarande 
tillstånd är färdigställd. Ledaren för värdeflödesanalysen genomför 
utbildningen och kan använda utbildningsmaterial som nås via länk. 

 

1.5 Promenad baklänges längs det utvalda värdeflödet 
Efter utbildning genomförs en första promenad längs produktfamiljens flöde 
motströms från utleverans av färdiga produkter till inleverans av imkommande 
komponenter. Första promenaden kan göras relativt snabbt, för att få en 
känsla för materialets flöde.  

 

1.6 Kartläggning och datainsamling 
Efter den första promenaden ska en karta över nuvarande tillstånd ritas. Först 
ritar arbetsgruppen tillsammans en grov flödeskarta över alla processer och 
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mellanlager samt informationsflödet i den utsträckning det finns kunskap inom 
gruppen. Ett bra hjälpmedel för att rita den första kartan är post-it-lappar 
eftersom dessa är lätta att flytta om man skulle rita något fel första gången.  

 
När den första grova kartläggningen är klar ska data för de olika stegen 
samlas in. Datainsamlingen fördelas till personerna i arbetsgruppen och 
datainsamlingen kan pågå under någon eller några veckor. Data samlas in 
med sunt förnuft, finns maskindata sparat så kan denna användas för att 
bestämma hur lång tid ett processteg tar. För att få en så korrekt bild som 
möjligt över hur processen verkligen fungerar bör dock denna typ av data 
kontrolleras med tidtagning och genom diskussion med processoperatörer. 
Huvudsyftet med datainsamlingen är att få en uppfattning om ungefär hur 
lång tid de olika aktiviteterna tar samt om tiderna brukar variera mycket och i 
så fall varför. Vilka data som samlas in kan variera lite mellan olika 
produktfamiljers värdeflödesanalyser. Insamling av följande data kan ses som 
riktlinjer:  

 
Data Källa Kommentar 
Kundbehov MRP   

Cykeltid 
Tidtagning och 
historisk data 

Mäter hur ofta en produkt lämnar en process. Kan 
beräknas genom formel: Använd tid/Antal produkter 

Processtid 
Tidtagning och 
historisk data Mäter hur länge en produkt förädlas i en process 

Batchstorlekar Historisk data 
Antal produkter av samma produkttyp som tillverkas 
i följd innan man byter till nästa produkt 

Ställtid 
Tidtagning och 
historisk data 

Exempel på ställtider är komponentbyte vid 
ytmonteringslinan på modul samt höjning och 
sänkning av värme på värmetestet på nod 

Storlek på mellanlager 

C:M, Uppföljningar på 
buffertstorlekar från 
Logistik, direkt 
observation (räkna) 

Mest intressant är hur länge produkterna befinner 
sig i mellanlager. Detta kan beräknas genom att 
dividera lagerkvantitet med det dagliga 
kundbehovet. Det finns även information om 
inlagringsdatum för vissa mellanlager.  

Ledtid från leverantör 
Leverantörsutvecklare 
och/eller inköpare 

Produkterna har flera leverantörer, ta reda på ledtid 
från leverantör som levererar särskilt viktiga eller 
kritiska ingående komponenter, eller ledtid från 
leverantörer som levererar en stor volym. 

Informationsflödet 

Främst medarbetare 
på logistik och i 
produktionen. 

Frågor som bör besvaras: Vilken information delges 
leverantörer? Vilken information fås från kund? Hur 
ofta? På vilket sätt? Hur får produktionen reda på 
vad som ska produceras? Vem får denna 
information och hur ofta? 

Kvalitetsutfall QSP Ta fram felutfallet per produkt i respektive process 

Processers 
tillgänglighet   

Ett mått på hur stor andel av arbetstiden som en 
process är tillgänglig för produktion. Tillgängligheten 
sjunker om en maskin exempelvis har många 
oplanerade stopp eller långa omställningstider. 

Tillgänglig tid per skift   Tid för till exempel raster och möten är borträknad 
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1.7 Sammanställ all data på en karta 

När all data samlats in ska den sammanställas i en karta över nuvarande 
tillstånd. I eridoc finns en Värdeflödesanalys- Resultat mapp under respektive 
avdelnings organisationsmapp, där finns alla kartor över nuvarande tillstånd 
som gjorts på Katrineholmsenheten, dessa kan ses som exempel. Kartan 
ritas först med papper och penna och kan sedan renritas på dator, i 
förslagsvis programmen Word eller PowerPoint. Färdigställda kartor ska 
sparas i eridoc under organisationsmappen för respektive avdelning. 

1.8 Beräkning av ledtid och värdeskapande tid 
För att kartan över nuläget ska vara komplett ska total ledtid och 
värdeskapande tid för respektive process och mellanlager beräknas och 
läggas samman i en tidslinje längst ner på kartan. Ledtiden är den totala tid 
som en produkt befinner sig vid en viss process. Värdeskapande tid är den tid 
då värdet på produkten höjs, det vill säga processtiden. För exempel på 
kompletta kartor över nuvarande tillstånd, se mappen Värdeflödesanalys- 
Resultat.  
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Instruktion 2 för värdeflödesanalys: Framtagning av ett 
förbättrat framtida tillstånd 

Referat 

Tillämpning 

Instruktioner för hur andra steget (framtagning av ett förbättrat framtida 
tillstånd) i verktyget värdeflödesanalys ska genomföras 
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1 Instruktioner för framtagning av ett förbättrat framtida 
tillstånd 

1.1 Utbildning framtida flöde 

Ledaren för värdeflödesanalysen håller en kort utbildning för arbetsgruppen i 
framtagning av framtida tillstånd. Utbildningsmaterial som ligger som ett 
separat dokument i ramverket kan användas vid utbildningen. 

1.2 Identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter på 
kartan över nuvarande tillstånd 
Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som gör att värdet på produkten höjs 
utifrån kundens perspektiv. Tillverkningstid i processerna räknas hit, men 
även tid för test och kvalitetskontroller bör räknas som värdeskapande 
aktiviteter, eftersom kunden borde vara beredd att betala för att få ett kvitto på 
att produkten är godkänd innan den lämnar tillverkningen. Däremot räknas tid 
för att reparera felaktiga produkter som upptäckts i kvalitetskontroller och 
tester som icke värdeskapande. Det finns åtta typer av så kallade slöserier 
eller icke värdeskapande aktiviteter: 

 
 Överproduktion 
 Onödiga lager 
 Transport 
 Onödig bearbetning 
 Kassation och omarbete 
 Väntan 
 Onödig rörelse 
 Outnyttjad kreativitet hos anställda 

 
Förklaring till respektive slöseri hittas i ett separat dokument i ramverket. 

 
Det finns förutom värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter även 
icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter. Hit räknas till exempel 
materialhantering. Tiden för dessa aktiviteter bör minimeras.  
 

1.3 Diskutera och anteckna orsaker till icke värdeskapande aktiviteter 

För att kunna eliminera eller minimera icke värdeskapande aktiviteter måste 
arbetsgruppen diskutera och försöka komma fram till rotorsaken till att 
aktiviteten finns. Ett verktyg som kan användas i detta arbete är ”fem varför” 
som exemplifieras i nedanstående figur.  
 
Det finns ofta flera olika svar på frågan ”varför?” och ett bra verktyg för att 
strukturera upp orsak/verkan är fiskbensdiagram.  
 
 



   

 Bilaga 8: Ramverk för värdeflödesanalys 
 3 (3)

Prepared (also subject responsible if other) No. 

Anna Ivarsson (Mikael Finnserud)  
Approved Checked Date Rev Reference 

  2005-12-20 PA1  
 

Aktivitet Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? 

Materialet ligger 
stilla i ett 
mellanlager 

Efterföljande 
process är 
fullbelagd 

Tillverkning i stora 
batcher Långa ställtider Fel arbetssätt 

Ställtidsfokus 
saknas 

  Instabila Processer    

  Kapacitetsproblem Batchtillverkning Ställtider  

    Kultur  

  Kvalitetsproblem Designproblem 
Brist i samarbete 
med designenheter  

   Materialproblem 
Brist i samarbete 
med leverantörer  

   Processprobelem 
Brist i arbete för att 
felsäkra processer  

 Materialbrist Försenade leveranser 
Problem med 
leverantörssamarbete   

  
Problem med interna 
materialhanteringen    

 

1.4 Gå igenom punkterna i frågeguiden 

För att få idéer till ett förbättrat framtida tillstånd kan en frågeguide användas. 
Denna ligger som ett separat dokument i ramverket och nås via en länk. I ett 
förbättrat framtida tillstånd ska principer för Lean Production användas. I ett 
separat dokument till ramverket finns beskrivning till utvalda delar inom Lean 
Production. Tips på litteratur som beskriver Lean Production mer utförligt: 

Liker, Jeffrey K. The Toyota Way- 14 management principles from the 
worlds greatest manufacturer.  

Womack, James P., Jones, Daniel P. Lean Thinking- banish waste and 
create wealth in your corporation.  

1.5 Rita upp en karta över ett förbättrat framtida tillstånd där 
förbättringsområden från diskussionen finns angivna. 
Målet med värdeflödesanalysen är att ett förbättrat framtida tillstånd ska tas 
fram där principer för Lean Production tillämpas. Förbättringsförslaget 
presenteras i form av en karta där de förbättringar som är nödvändiga för att 
uppnå det uppritade tillståndet anges. Tidigare gjorda kartor över framtida 
tillstånd finns under respektive avdelnings organisationsmapp i eridoc och 
under mappen Värdeflödesanalyser – Resultat. Färdigställda kartor över 
framtida tillstånd ska sparas i denna mapp. Kartorna ritas förslagsvis i Word 
eller PowerPoint.    
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Instruktion 3 för värdeflödesanalys: framtagning av 
handlingsplan 

Referat 

Tillämpning 

Instruktioner för hur tredje steget (framtagning av handlingsplan) i verktyget 
värdeflödesanalys ska genomföras 
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1 Instruktioner för framtagning av handlingsplan 

1.1 Sortera förbättringsområdena på kartan över framtida tillstånd 
som tidskrävande eller snabba åtgärder 

En del förbättringsförslag som genereras kommer att kunna genomföras 
omedelbart, medan andra kommer att kräva ett fokuserat förbättringsarbete 
under en längre tid. För att få en överblick över hur mycket tid som kommer 
att krävas för att genomföra de olika aktiviteterna bör en sortering göras. 

1.2 Prioritera 

I de fall det har uppkommit många tidskrävande förbättringsåtgärder behöver 
en prioritering göras.  

1.3 Utse ansvarig för respektive förbättringsområde 
Ansvaret för att genomföra förbättringsåtgärder i handlingsplanen läggs på 
lämplig grupp för ständiga förbättringar, alternativt produktionsteknik, kvalitet 
eller logistik. Det är vikigt att det dessa personer får möjlighet att avsätta tid 
för arbete med förbättringsaktiviteterna. Förankring måste göras med närmsta 
chef.  

1.4 Gör en tidplan 

Tidplanen bör främst visa när respektive förbättringsåtgärd ska vara 
genomförd. Det är sedan upp till respektive ansvarig för de olika 
förbättringsåtgärderna att ta fram en detaljerad tidplan för sitt område. 

1.5 Besluta när och hur uppföljning ska ske 
För att värdeflödesanalysen ska resultera i faktiska förbättringar är det viktigt 
att efterfråga resultat och att följa upp förbättringsarbetet.  
 
Respektive ansvarig ska sammankalla till ett avstämningsmöte efter halva 
den planerade tiden. Ledaren för värdeflödesanalyser och den ansvariges 
chef ska vara med på mötet. Ytterligare ett uppföljningsmöte sker då 
förbättringsåtgärden är slutförd. Fler avstämningar kan göras efter behov. 
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Beskriver hur metoden värdeflödesanalys ska tillämpas på Ericsson AB 
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1 Beskrivning av forum för arbete med 
värdeflödesanalyser 

1.1 Frekvens 
På Katrineholmsenheten ska det för varje produktfamilj genomföras 
värdeflödesanalyser en gång per år. 

1.2 Deltagare 
Värdeflödesanalysen genomförs i tvärfunktionella grupper om cirka sex 
personer. I gruppen ingår representanter från:  
 

 Produktionsteknik 
 Produktion 
 Kvalitet 
 Logistik 
 Huvudförrådet 

 
Gruppen och arbetet leds av ledaren för värdeflödet som besitter goda 
kunskaper kring värdeflödesanalyser och Lean Production. Det är ledaren för 
värdeflödet som utser och sammankallar gruppen. 

1.3 Tid 
Maximal arbetstid för att genomföra en värdeflödesanalys är 35 timmar (fem 
arbetsdagar, à 7 timmar) Insamling av information och data görs individuellt 
av arbetsgruppens medlemmar. Vilka data som ska samlas in och av vem 
bestäms efter den första grova kartläggningen, se avsnitt 1.6 i instruktioner för 
kartläggning av nuvarande tillstånd. Övriga aktiviteter genomförs i grupp, och 
leds av ledaren för värdeflödet. Tiden sprids ut över ett antal veckor och 
fördelas grovt enligt följande:  

 
Aktivitet Planerad tidsåtgång 
Utbildning kartläggning nuläge 2,5 h 
Promenad värdeflöde 2 h 
Grov Kartläggning hela gruppen 2 h 
Insamling av information och data 15 h 
Sammanställning nuläge 2,5 h 
Utbildning framtida flöde 2,5 h 
Framtagning av framtida flöde 7 h 
Handlingsplan 2 h 
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1.4 Styrning och uppföljning 

Ansvaret för att genomföra förbättringsåtgärder i handlingsplanen läggs på 
lämplig grupp för ständiga förbättringar, alternativt funktion på 
produktionsteknik, kvalitet eller logistik. Chef för respektive utsedd ansvarig är 
ansvarig för att efterfråga resultat och att följa upp hur förbättringsaktiviteterna 
framskrider, om tidsplanen hålls och om det krävs extra resurser i arbetet.  
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