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Förord
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Abstract

This undergraduate thesis has been done at BoRö Pannan AB, they are in a leading position in 
Scandinavia manufacturing tanks for accumulating heat. Borö´s main production facility lies in 
Kalix, but they also produce in Motala, Övertorneå and Bosnia. One purpose with this project was 
trying to shorten BoRö´s lead times, that in turn would increase their turnover and streamline their 
production in Kalix so that most cost inefficient work would be eliminated. 

To reach this goal a method called value stream mapping was used. The tank IVT 185/40 FR were 
chosen when mapping the present condition in Kalix. The product path for IVT 185/40 FR was then 
studied extensively. Cost efficient time and throughput was noted for all operations in the value 
stream. The noted throughput was 80 days and cost efficient time was around 40 minutes. 

Additional information like setup times for machines/equipment and available work time was also 
gathered. This information helped in creating a map for the value stream concerning the present 
condition in Kalix. Ergonova which is a compliment to value stream mapping was also used in 
evaluating the work environment.

The value stream map showed which areas of the production where BoRö had problems and what 
caused them. It was quite obvious that BoRö was overproducing, probably the biggest indicative of 
that was their huge inventories. Their greatest problem though were the transporting of material 
between Bosnia, Motala and Övertorneå. These transports creates a lot of additional work for 
BoRö´s personal.

BoRö used prognoses to plan their production, which means they don´t produce exactly to the 
customers specification. The huge variation in products makes it really difficult to effectively plan 
the production. BoRö wasn´t manufacturing their products evenly from week to week, which meant 
they often had material shortages, a lot of materials in stock and hidden production defects. The 
Ergonova analysis overall didn´t point towards any huge problems with the work environment. Job 
assignments were varied and employees had the opportunity to switch between different 
assignments. Certain work postures in the stream could have been better though, especially at 
operations like detail welding and pressure testing. But the work environment also gave a lot of 
room for physical relief.

Early concepts were focused on making the production system produce exactly the right amount 
and in the right time for customers. Which then made it necessary to introduce pulling systems. Two 
sketches on value stream maps were made. These concepts were valued against different 
requirements from a requirement specification and the best concept was chosen for further 
development. Two concepts were also made on a level of operations, they contain information on 
layout among other things. These concepts were also evaluated against different requirements from 
the requirement specification. The winning concept was then made in the program Jack. The future 
portrayal for Ergonova showed improvements in work postures, job variation and porosity.

Further development decided among other things batch sizes, distribution of production between 
different products and work organization. The further developed concept was evaluated against the 
entire requirement specification. The evaluation displayed a concept that fulfilled all requirements 
to 75%. A good result but still possible to improve, one of those areas is the work environment. 



Sammanfattning

Det här examensarbetet har utförts på BoRö Pannan AB, som är ledande inom norden då det gäller 
tillverkning av ackumulatortankar och solfångare. Den största verksamheten ligger i Kalix, men 
verksamhet finns också i Motala, Övertorneå och Bosnien. 

Syftet med projektarbetet var att försöka  korta deras ledtider för att bland annat förbättra 
omsättningen och effektivisera produktionsflödet genom fabriken i Kalix så att icke värdeadderande 
arbete kunde minimeras. 

För att åstadkomma detta så utnyttjades det existerande verktyget värdeflödesanalys. För 
kartläggningen av nuläget så valdes ackumulatortanken IVT 185/40 FR. Produktens väg från början 
till slut undersöktes sedan noggrant. Värdeadderande tid och genomloppstid beräknades för samtliga 
processer i flödet. Genomloppstiden blev 80 dagar och värdeadderande tid ungefär 40 minuter. 

Ytterligare processdata som ställtider på utrustning/maskiner och tillgänglig arbetstid samlades även 
in. Med insamlade data så kunde värdeflödeskartan för nuläget ritas upp. Ergonova som är ett 
komplement till värdeflödesanalysen användes också för undersökning av ergonomi och arbetsmiljö 
i flödet. 

Värdeflödeskartan visade vilka problem som fanns i produktionen och bakomliggande orsaker. Det 
var tydligt att BoRö överproducerade, det visade sig framförallt i form av mellanlager i flödet. Ett 
större problem som inte visade sig i värdeflödesanalysen var transporter mellan Bosnien, Motala 
och Övertorneå. Transporterna skapar nya moment som ökar kostnader och ledtider.

Produktionsplaneringen planerade upp tillverkningen enligt prognoser, vilket inte är kundens 
egentliga behov. Den stora variationen och komplexiteten på vissa ackumulatortankar gjorde det 
svårt att planlägga produktionen på ett effektivt sätt.

Det var också en väldigt ojämn beläggning från vecka till vecka vilket skapade problem som 
materialbrist, stora mängder kapitalbundet material i lager och produktionsfel som först hittas i sent 
skede. Ergonova-analysen visade inte på några större problem i nuläget. Arbetsuppgifterna var 
varierade, med en viss arbetsrotation. Några arbetsställningar i flödet var visserligen ganska dåliga, 
speciellt vid detaljsvetsningen och provtryckningen. Men det fanns också ett ganska stort utrymme 
för fysisk avlastning.    

Vid skissandet av lösningsförslag så var tanken att få ett produktionssystem som tillverkar precis i 
den volym/tid som kunden vill ha det. Det var därför en nödvändighet att introducera dragande 
system i tillverkningen. 

Två lösningsförslag skissades upp på flödesnivå. Flödesnivån är värdeflödeskartan i sin helhet. 
Dessa koncept utvärderades mot ett antal krav från en detaljerad kravspecifikation och det vinnande 
lösningsförslaget valdes för vidareutveckling. 

 Två lösningsförslag skissades också upp på processnivå, som bland annat innehåller layoutmässig 
utformning. Dessa lösningsförlag utvärderades också mot ett antal krav från den detaljerade 
kravspecifikationen. Det vinnande lösningsförslaget ritades sedan upp i programmet Jack. 
Framtidsbeskrivningen för Ergonova visade förbättringar i arbetsställningar, variation i jobben och 
porositet.

För vidareutvecklingen på flödesnivå så bestämdes bland annat satsstorlek på produktionsvolymer, 
utjämning av produktionsmixen och förändring av arbetsorganisationen. Det vidareutvecklade 
lösningsförslaget utvärderades slutligen mot hela kravspecifikationen. Utvärderingen visade att 
förslaget (flödesnivå och processnivå) uppfyllde hela kravbilden till 75 %. Det är ett bra resultat 
som ändå kan förbättras, speciellt för arbetsmiljön som inte har adresserats fullt ut i det här 
projektet. 
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1. Inledning

BoRö AB är ett familjeföretag med ca 130 anställda (BoRö AB). Produktion är belägen i Kalix, 
Övertorneå, Motala och Bosnien, med den övervägande tillverkningen i Kalix. BoRö  har 
specialiserat sig på tillverkning av ackumulatortankar som lagrar energi i form av varmvatten. 
Dessa ackumulatortankar fungerar oberoende av vilken energikälla som används, ved/pellets, 
elektricitet, solfångare etc.

Anledningen till att projektet har utförts på Borö är problemet med deras materialflöde, som i 
nuläget går kors och tvärs. Tillverkningen har även en tendens att överproducera, vilket i sin tur 
skapar stora mellanlager, högt PIA och långa ledtider. Den formen av slöseri kan bekämpas med 
hjälp av olika  typer av verktyg, en av de bättre är värdeflödesanalys. 

Långa ledtider och stora omkostnader orsakas till stor del av materialtransporterna som går från 
Bosnien till Sverige. Ackumulatortankar transporteras i Sverige från Motala till Övertorneå, genom 
Kalix och sedan tillbaks till Kalix och Motala, med mellanlagring i varje ort. Ledningen har på 
senare tid bestämt sig för att göra en logistisk satsning för att minska ledtider och förbättra service.

1.1 Syfte och mål
Syftet var att kartlägga värdekedjan och finna dess svagheter respektive möjligheter vad gäller 
genomloppstider, ledtider samt få en överblick över vad som är värdeskapande och icke 
värdeskapande arbete på produkten IVT VVB 185/40 FR. Målsättningen var att få fram ett 
förbättringsförslag som kan minska kapitalbindningen, minska ledtiden i flödet samt 
kostnadseffektivisera produktionen.

1.2 Avgränsningar
Projektet har begränsats till produktionen i Kalix och undersöker inte tillverkningen i Bosnien, 
Motala eller Övertorneå. Detta gäller även materialtransporterna  mellan Kalix och de andra orterna. 
Projektet har fokuserat på produktmodellen IVT VVB 185/40 eftersom den säljer mest och har få 
ingående komponenter.
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2. Metod och Genomförande
I det här projektet så har värdeflödet för ackumulatortanken IVT 185/40 kartlagts. För det här 
ändamålet så har det existerande verktyget värdeflödesanalys (Rother, Shook 2002) använts. Även 
Ergonova (Jarebrant, Öjmertz 2006) som är ett verktyg för kartläggning av rådande ergonomiska 
förhållanden har använts för att få en bättre helhetsbild. För projektarbetet i sin helhet så har 
projektcirkeln (Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Osvalder, Rose, Ulfvengren 
2008, s.576) används. Det cykliska arbetssättet är utmärkt vid projektarbete och är ett mer naturligt 
arbetssätt än ett linjärt. Vid användning av värdeflödesanalys gjordes först en grov datainsamling 
för att få in viktiga processtider, som c/t (cykeltid) och s/t (ställtid). Efter det så inventerades lager i 
värdeflödet, för att på så sätt bestämma genomloppstiden utifrån kundbehovet. I den här 
lagerinventeringen så räknades också allt material bort som går till andra produkter men använder 
likadana dimensioner som 185/40. Det har gett en uppskattning av korrekt lagermängd för 
produkten 185/40. Lagerinventeringen krävde flera besök i Kalix.

2.1 Planering
I ett tidigt stadie av projektet så gjordes en tidsplanering för att få en tydligare struktur på 
arbetsprocessen. För det ändamålet så gjordes ett Ganttschema. Under Juli 2011 så stängdes 
produktionen dock ner pga semestrar och låg orderingång. Det orsakade stora problem med 
planeringen, då det var en stor mängd data för nuläget som inte var insamlat. I början av augusti så 
återupptogs produktionen. 

2.2 Datainsamling
Tidigt under projektets gång så utfördes mätningar på två modeller, 185/40 och 280/180. Det var i 
början tänkt att en kartläggning skulle göras för en fristående tank, nämligen DS 300 R. Istället 
valdes den inbyggda tanken 185/40, då antalet sålda exemplar långt överstiger andra tankar. Tanken 
är också extremt mycket enklare än DS 300 R, med färre ingående komponenter. Det är också något 
lättare att få grepp om hela flödet, då 185/40 inte isoleras och kläds med plåt i Motala. Det finns 
dock ett mellanlager i Motala innan tankar körs ut till kund, vilket gör det svårt att få ett grepp om 
verkliga lagerstorlekar. Detaljer som exempelvis fötter och diverse rör till tanken har inte 
lagerinventerats på grund av tidsaspekten. 

Cykeltider för lina RFB och lina tre togs från tidigare statistik företaget gjort. Det gjordes dels för 
att spara tid men också för att utrustning och robotar ibland inte fungerade som de skulle, vilket 
försvårade mätningar. Uptime eller maskintillgänglighet hade varit intressant i 
nulägesbeskrivningen, men det saknades statistik. Ställtider för utrustning och robotar är data som 
har varit svårt att mäta. Flera tider fick därför uppskattas. För att utröna ställtider i lina tre så 
tillfrågades dock en av operatörerna som normalt hanterar inställning av robotar. 

2.3 Analys  
Med insamlade data så kunde en grov nulägesbeskrivning göras över värdeflödet för modellen 
185/40. Värdeflödet illustrerades på värdeflödeskartan, som bland annat visar materialflöden, 
informationsflöden, lager, genomloppstid och värdeadderande tid. Kartan visar sedan tydligt var 
problemen finns i flödet och framförallt orsaker till dem. Det något nyare verktyget Ergonova 
användes också som komplement till värdeflödesanalysen. Analysen består av ett formulär med 
olika kategorier för att bedömma ergonomin i värdeflödet, dessa är: arbetsställningar, vikt/kraft, 
ergonomisk potential, variation i jobben och porositet.
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2.4 Kravspecifikation
En kravspecifikation upprättades under projektets gång för att användas som ett verktyg i 
utvärderingar av lösningsförlag och även för att inrikta lösningen. Kravspecifikationen delades upp i 
fyra delar, teknik, arbetsorganisation, arbetsmiljö och ekonomi. Varje krav fick sedan en vikt från ett 
till fem. Skalan ser ut på följande sätt: 1: Låg prioriterat krav, ej nödvändigt funktion. 2: Låg 
prioriterat, viss funktion. 3: En användbar funktion. 4: En mycket viktig funktion. 5: En integral 
funktion för att produktionssystemet ska fungera.

2.5 Konceptuella lösningar
Efter nulägesbeskrivning och analys av det problem som kunde hittas vid studie av flödeskartan så 
började lösningsförslag skissas upp. Det gällde i stora drag att jämna ut materialflödet igenom 
fabriken och minska bundet material i lager. Många exempel från boken: ”Lära sig se” (Rother 
2002)  tillämpades i dessa lösningsförslag. Den var en väldigt bra inspirationskälla som 
genomsyrade hela arbetet.

Krav för utvärdering av lösningsförslag kunde formuleras och samlas i en detaljerad 
kravspecifikation, denna process fortgick under större delen av projektet. Två lösningsförslag på 
flödeskartor skissades upp för att få en grov utvärdering, det gällde främst utvärdering mot ett antal 
tekniska krav. Ett förslag vann utvärderingen och vidareutvecklades. 

Med en lösning på flödesnivå så var det också tänkt att vissa processer i flödet skulle undersökas 
närmare. En av dessa processer var gaveltillverkningen, även här gjordes två lösningsförslag. 
Utvärderingen utfördes på i stort samma sätt som tidigare, men kraven som användes vid 
utvärderingen togs istället från flera kategorier. Nämligen teknik, arbetsmiljö och ekonomi. Ett 
förslag vann utvärderingen och ritades upp i CAD-programmet Jack (Siemens, 2011).

2.6 Detaljarbetning av förslag
Flera detaljer till värdeflödeskartan adderades under vidareutvecklingen, som exempelvis storlek på 
tillverkningssatser, storlek på lager och arbetsorganisation. I det sista steget i utvecklingsarbetet så 
gjordes den slutliga utvärderingen. Alla krav från kravspecifikationen användes i den här 
utvärderingen.

2.7 Verktyg som använts
Verktygen som utnyttjats i det här arbetet är främst värdeflödesanalys, som har till uppgift att 
förbättra nuläget genom att identifiera slöseri i produktionskedjan enligt produktionsfilosofin Lean-
production. Andra verktyg som utnyttjats är Ergonova, detta verktyg är tänkt som ett komplement 
till värdeflödesanalysen med målet att utarbeta en bättre arbetsmiljö för personalen vid det 
bestämda flödet. Projektcirkeln har utnyttjats för att få ett strukturerat arbetssätt under arbetets 
gång.
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2.7.1 Värdeflödesanalys
Det här verktyget är utarbetat ur TPS (Toyota Production System) och visar på hur man med relativt 
få  hjälpmedel kan förändra produktionssystemet genom att gå från ett massproducerande system 
till ett mer resurssnålt system. Idén är att produkter ska produceras precis när det behövs och i rätt 
mängd. Västvärlden har tagit till sig det här begreppet om produktionsutveckling och kallar det för 
Lean-production. Det finns flera argument varför värdeflödesanalys är en bra metod att använda för 
att förbättra ett produktionssystem. Den sätter fokus på flödesnivå, som många andra analyser inte 
gör lika bra. Den visar orsaker till slöseri, inte bara var det finns (Rother 2002, s.2). Den skapar ett 
gemensamt språk för alla inblandade, som underlättar utbyte av information gällande 
tillverkningsprocesser och annat. Den visar helheten bättre än många andra analyser både före och 
efter förändringar. Den visar exempelvis var i tillverkningen värde adderas, ledtiden, volymen på 
mellanlager och sambanden mellan materialflöden och informationsflöden. 

Kartläggning av nuläget
Tanken med värdeflödesanalys är att titta på nuläget hos exempelvis ett tillverkande företag. Det 
första steget är att hitta en lämplig produktfamilj att följa i flödet (Rother 2002, s.4). En 
produktfamilj består av alla produkter som i stort sett följer samma flöde. Efter det så följs 
värdeflödet från dörr till dörr i fabriken, från utlastning till kund till utlastning av inkommande 
gods. Man går vanligtvis baklänges för att på det sättet utgå från kundbehovet. Alla processer ska 
klockas för att få ut cykeltider (tiden det tar för en  produkt att gå in i processen tills att en ny går in) 
och ställtider (tiden  för omställning av utrustning från en dimension/variant till en annan) (Rother 
2002, s.15). Data utöver detta som kan behövas är maskiners uptime/tillgänglighet och statistik över 
antalet kassaktioner/omarbetningar. Dessa processer med tillhörande tider ska placeras som rutor på 
värdeflödeskartan med pilar som visar ordningen på flödet. 

Härnäst så ska alla lager som tillhör värdekedjan räknas (Rother 2002, s.16). Lager illustreras med 
trianglar och inkluderar: inlager, mellanlager och färdigvarulager. Med siffror på lagernivåer så går 
det räkna ut genomloppstiden för produkter i flödet. Ledtiden för lager beräknas genom att dividera 
lagerkvantiteten med det dagliga kundbehovet (Rother 2002, s.26). Ledtid för lager och cykeltid 
adderas för att få den totala genomloppstiden. Nu går det alltså se skillnaden på den värdeskapande 
tiden och den totala ledtiden, den är oftast väldigt stor. 

Det är även viktigt att få med informationsflödet på dessa kartor, speciellt internt men även externt. 
Internt hur produktionsplaneringen lägger upp tillverkningen och huruvida det är ett tryckande eller 
dragande system, har företaget fokus på tillverkning mot kundorder eller tillverkning mot 
prognoser. Externt så behöver man veta hur många produkter från produktfamiljen som kunden 
beställer per skift. Med information över sålda artiklar och tillgänglig arbetstid per skift så går det 
räkna ut takttid (Den takt som företaget köper nya produkter) (Rother 2002, s.38).
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Det framtida tillståndet
Nu är det dags att börja utforma ett framtida tillstånd för värdeflödet. Det handlar om att hitta ett 
kundorienterat flöde, där produkter produceras i den takt som kunden köper dem. Ett sådant flöde 
kommer att motverka överproduktion, något som eftersträvas vid eliminering av slöserier. 

Här följer några av de vanligaste frågorna som man bör besvara för att skapa ett önskvärt framtida 
läge: Ska kunden hämta produkter från supermarkets (ett styrt lagersystem) eller ska produkterna 
levereras direkt från företag till kund (Rother 2002, s.50)? Går det att konstruera ett kontinuerligt 
flöde någonstans? Vilken del av flödet kan man använda för att styra tillverkningen 
(pacemakerprocessen)? Var kan man placera ett dragande system med supermarkets för att styra 
produktionen före pacemakerprocessen? Hur kan man jämna ut produktmixen vid 
pacemakerprocessen? Vilken arbetsmängd kan pacemakerprocessen beläggas med? Vilka 
förbättringsåtgärder behövs för att produktionen ska kunna köras som det framtida tillståndet 
kräver? Det kan exempelvis gälla maskiners ställtider och tillgänglighet.

Frågan att använda supermarkets eller leverera direkt till kund besvaras delvis beroende vilka 
produkter som företaget säljer. Är artiklarna små, lätta att lagra och har ett färre antal varianter, då 
kan det vara värt att använda sig av ett supermarketsystem (Rother 2002, s.52). Att använda sig av 
ett kontinuerligt flöde så långt som möjligt gör processen mycket lättare att styra och det skapar ett 
jämnt flöde som motverkar överproduktion. Men ibland kan det vara omöjligt att skapa ett sådant 
flöde exempelvis om det fysiska utrymmet inte räcker till eller om vissa maskiner i flödet måste 
tjäna flera produktfamiljer (Rother 2002, s.39).

För att ha en punkt i värdeflödet som kan styra alla processer uppströms i flödet så använder man 
sig av en pacemakerprocess (Rother 2002, s.43). Den är alltså tänkt att reglera produktionen så 
tillverkningen sker i den takt som kunden köper produkterna. Utan pacemakerprocess så styrs 
vanligen produktionen i varje processteg av ett MPS-system som med gissningar bestämmer vad 
som behöver tillverkas. Pacemakerprocessen bestämmer genom ett dragande system hur mycket 
den föregående processen uppströms behöver producera och fungerar på så sätt som kund. För att 
veta hur mycket material pacemakerprocessen behöver så kan man använda sig av kanban i det 
dragande systemet (Rother 2002, s.40). Kanban är en sorts kort eller skylt som ska signalera när en 
sats ska tillverkas. 

Med en jämnare produktmix som går in pacemakerprocessen så är det lättare att svara på uppgångar 
i efterfrågan och utreda kvalitetsproblem som kan uppkomma i tillverkningen (Rother 2002, s.44). 
Detta kommer i sin tur att förbättra produktens ledtid, ett viktigt steg för alla tillverkande företag. 
Ett sätt att uppnå jämn produktmix är exempelvis att använda en utjämningsbox (Rother 2002, 
s.46). Den ska visa när kanban för de olika produkterna i produktfamiljen ska hämtas. För att jämna 
ut produktmixen så behövs ofta ställtider för maskiner förbättras på grund av ett ökande antal 
omställningar. Förbättring av uptime eller tillgänglighet för maskiner är också i vissa fall 
nödvändigt. Förbättringsåtgärder är oftast nödvändiga för att nå ett önskvärt framtida tillstånd.
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Förverkligandet av det framtida tillståndet
Efter en utarbetad framtidsbeskrivning så är det dags att lägga upp en handlingsplan för att uppnå 
detta tillstånd. Det är vanligen en ettårig handlingsplan som görs (Rother 2002, s.75). I den 
inkluderas kartan över det framtida tillståndet samt en mer detaljerad processkarta. Genomförandet 
av handlingsplanen delas därefter upp i ett antal steg. En viktig sak att komma ihåg är att använda 
sig av de processer i värdeflödet som hör till produktfamiljen, inte att hitta på helt egna metoder 
eller tekniker. Kartan av det framtida värdeflödet kan kanske enklast delas in i loopar eller slingor 
som visar enskilda delprocesser. Loopar att arbeta enskilt med är: Pacemaker, delprocess och 
leverantörsloopen. Pacemakerloopen som normalt ligger närmast kunden är kanske den viktigaste 
loopen att arbeta med då den styr resten av flödet uppströms. 

2.7.2 Ergonomisk värdeflödesanalys  
För att få en bra produktionsmiljö så behöver man arbeta med tekniska aspekter som materialflöden, 
men också med ergonomiska aspekter som arbetsställningar (Jarebrant 2006, s.5). Förutom att 
utnyttja den traditionella VFA (Värdeflödesanalys) så kan man använda sig av ett nyare verktyg 
Ergonova (Ergonomisk värdeflödesanalys). Metoden ger en möjlighet att även kartlägga ett flöde ur 
en belastningsergonomisk synvinkel.

När VFA används så följer man en produkt eller en produktfamilj genom flödet för att se var värde 
adderas och då även var slöseri finns. Med Ergonova så undersöks arbetsoperationerna i det flödet 
där produkten passerar. Tanken är att i ett förändringsarbete se hur konsekvenserna blir 
belastningsergonomiskt, så att en bättre helhet kan uppnås. Det är viktigt att inse att bättre ergonomi 
och arbetsmiljö sänker sjukfrånvaro och därigenom minskar stora kostnader för företag. Det är tänkt 
att den här processen ska utföras iterativt för att på så vis få till ständiga förbättringar (Jarebrant 
2006, s.6). För att få till förändringar så behöver man givetvis som med allt annat få ledningen 
förankrad i utvecklingsarbetet.

Ergonova innehåller tre huvuddelar (Jarebrant 2006, s.11), dessa är: bedömning på 
arbetsuppgiftsnivå, bedömning på flödesnivå och bedömning på jobbnivå. Inom dessa delar finns 
fem olika bedömningsmallar, dessa är: arbetsställningar, vikt/kraft, ergonomisk potential, porositet 
och variation i jobben. Förutom att ge poäng i dessa kategorier, så ingår bestämning av mantiden för 
respektive arbetsuppgift. Varje arbetsuppgift placeras i en av sex kategorier för att bestämma 
uppdelningen på arbetsuppgiftsnivå. Arbetsuppgifterna är: sittande, stående och gående med 
eventuell hantering. Ergonomisk potential visar uppdelningen på flödesnivå med mantiden för varje 
arbetsuppgift och kategori. Variation i jobben visar uppdelningen på individnivå. Porositeten visar 
hur mycket luft eller fysisk återhämtning arbetarna får i flödet.
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3. Teori
Drivkraften för arbete med produktionsutveckling är framförallt de stora ekonomiska vinster ett 
företag kan åstadkomma. Det handlar både om att effektivisera existerande produktion, men också 
att utveckla nya produktionssystem. Många företag har sen 80-talet och framåt insett hur stora 
vinster företag kan göra med en resurssnål produktion. Produktion har sällan betraktats som ett 
konkurrensmedel i sig, det är istället något som bara måste finnas och anpassas för produkten. För 
att skapa det önskvärda produktionssystemet så är det mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv i 
utvecklingsarbetet (Bellgran, Säfsten 2005, s.3), det inkluderar: Människa, teknik, organisation och 
ekonomi. Ett företag som har varit revolutionerande inom området är utan tvekan Toyota. Verktyg 
och idéer som ursprungligen skapats av Toyota har i stor skala använts av företag i hela världen. I 
västvärlden kallas dessa principer för Lean-production. 

3.1 Produktionsteknik enligt Lean
Filosofin bygger egentligen på vanligt sunt förnuft och långsiktigt tänkande. Grundtanken är att 
produktionssystemet ska tillverka både resurssnålt och kundorienterat (Bellgran 2005, s.40). Det 
gäller främst för tillverkningsindustrin, men också för företag som säljer tjänster. För att 
åstadkomma en resurssnål produktion så arbetar man med eliminering av olika sorters slöseri. 
Några av dessa slöserier är: väntan, transport, lager och oönskad bearbetning. Produktion på det 
sättet adderar inget värde för kunden och ska därför elimineras. Produktion som skapar värde är 
egentlig processtid i tillverkningen. Med produktion enligt Lean så vill man tillverka enligt takttid, 
alltså i den takt som kunderna köper produkter. 

3.1.1 Kontinuerligt flöde
Det första man ska åstadkomma när ett nytt flöde utarbetas är att försöka introducera kontinuerliga 
flöden så långt det är möjligt (Rother 2002, s.39). I ett kontinuerligt flöde så är alla 
arbetsoperationer sammankopplade i den ordning det utförs, komponenter produceras en i taget utan 
mellanlagring. Den här tillverkningsmetoden är det mest effektiva sättet att producera. Det finns 
dock vissa problem som kan uppkomma vid övergång till denna metod. Arbetsoperationer med 
längre cykeltider och stilleståndsperioder kan på ett oönskat sätt vid anslutning förlänga ledtider i 
tillverkningen 

3.1.2 Kanban
För att producera enligt takttid så är det viktigt att produktionen fungerar som ett dragande system. 
Med det menas att processer nedströms i flödet ska styra mängden material som ska produceras och 
skickas från processer uppströms. Tillverkningsorder i ett dragande system kommer från kundorder, 
inte prognoser (Bellgran 2005, s.281). Order skickas sedan till en planeringspunkt i flödet, även 
kallad pacemakerprocess. Ett dragande system styrs vanligen med Kanban. Kanban är ett typ av 
kort som skickas mellan processer för att signalera hämtning eller tillverkning. Den här typen av 
tillverkning kan även benämnas JIT (Just in time). Företag kvar i massproduktionens principer 
tillverkar istället med ett tryckande system, där en central produktionsplanering bestämmer hur 
mycket varje process ska producera.
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3.1.3 Utjämning av produktionsvolymer
För att få ett system fungerande med JIT så är det vissa faktorer som behöver beaktas. Först och 
främst så behöver produktionen jämnas ut så att exempelvis inte allt eller det mesta produceras på 
ett par dagar (Rother 2002, s.45). Med jämnare produktion och mindre tillverkningssatser så 
kommer lager och hantering minska. Fel som uppkommit i produktionsprocessen göms inte i ett 
berg av komponenter och upptäcks så sent som vid leverans. Processer ska ha möjlighet att stoppas 
så att fel  kan rättas till innan processer startas. Det blir mycket lättare att få en taktkänsla i 
tillverkningen när planeringen sköts satsvis och det finns större möjligheter att reagera på 
förändringar i efterfrågan. 

3.1.4 Utjämning av produktionsmix
Företag bör också jämna ut tillverkningen av olika produktvarianter (Rother 2002, s.44), för att på 
så sätt få en flexibilitet vid förändrat kundbehov. En viktig aspekt i ett fungerande 
produktionssystem med JIT är att ha visuell kontroll. Det ska vara möjligt att se hur mycket 
material som fattas och den mängd som måste produceras för varje process. Plats och storlek på 
lager ska visas tydligt och så vidare.

3.1.5 Ständiga förbättringar
För att uppnå ett önskvärt framtida läge så arbetar man med ständiga förbättringar, även kallad 
Kaizen. Produktionssystemet måste ständigt utvecklas och förbättras för att kompensera för 
exempelvis förändringar på marknaden eller introduktion av nya produkter. Arbete mot ett framtida 
läge kan också kräva att processer förbättras så att exempelvis tillverkning kan ske mot takttid eller 
att omställning av maskiner/utrustning till andra produktvarianter är möjligt flera gånger per dag. I 
dessa fall kan en minskning av cykel och -ställtid krävas, även en förbättring av 
maskintillgänglighet/uptime. 

3.2 Arbetsmiljö
För att uppnå en effektiv produktionsmiljö så är det viktigt att ett aktivt arbetsmiljöarbete pågår på 
den aktuella arbetsplatsen. Arbetsmiljö innefattar faktorer som: belastningsergonomi, 
synförhållanden, buller, klimat/ventilation och psykosociala frågor.

3.2.1 Belatningsergonomi
Inom belastningsergonomi finns det flera föreskrifter och regler att följa för både arbetstagare och 
arbetsgivare. Arbetsgivare ska försöka förbättra arbetsuppgifterna så att exempelvis dåliga 
arbetsställningar som böjd och vriden bål kan undvikas under långvarigt eller återkommande arbete 
(AFS 1998, s.5). Det gäller även arbete över axelhöjd och under knähöjd. Arbetsgivaren har också 
ett ansvar att se till så att bland annat arbetstagare inte utsätts för några hälsofarliga kemikalier eller 
onödigt tröttande arbetsuppgifter. Arbetstagare har ett ansvar att läsa arbetsinstruktioner för att 
bland annat undvika onödigt tröttande fysiska belastningar och hälsofarliga ämnen. Arbetstagaren 
skall också underrätta arbetsgivare om han/hon upptäckt arbetsmoment som medför liknande risker. 
Belastningsskador utgör i allmänhet en stor del av antalet arbetsskador i samhället. Sjukfrånvaro 
som orsakas av belastningsskador kostar samhället och företagen höga summor (AFS 1998, s.9). I 
många fall går det så långt att personer får bestående skador som hindrar dem från att fortsätta 
arbeta. 

8



Orsaker till belastningsbesvär
För att undvika belastningsbesvär så är det viktigt att arbeta i varierade arbetsställningar och att ha 
en bra blandning av rörelse, belastning och återhämtning (AFS 1998, s.10). Det finns som regel 
flera olika belastningstyper, två av dessa är: enstaka höga belastningar och ensidigt upprepat arbete. 
Enstaka höga belastningar är vanligen tunga lyft som kan ge akuta belastningsskador. Ensidigt 
upprepat arbete innebär arbete i likartade arbetsställningar under en längre tid utan omväxling eller 
återhämtning. Skador uppstår då omgivande muskulatur måste arbeta statiskt för att upprätthålla 
samma arbetsställning. Dessa typer av skador kan utvecklas under mycket lång tid. 

Övriga faktorer som orsakar belastningsbesvär
Det finns även andra faktorer på en arbetsplats som kan bidra till överbelastning (AFS 1998, s.11). 
Bland dessa så finns det till exempel: psykisk överbelastning, fysikaliska arbetsmiljöfaktorer och 
olämpligt underlag. Psykisk belastning beror ofta på faktorer som: stark tidspress, starkt bundet 
arbete, eller som tidigare diskuterats ett väldigt monotont arbete. Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer är 
faktorer som på ett samverkande sätt kan bidra till överbelastning, till exempel klimatet på 
arbetsplatsen, vibrationer från olika typer av maskiner eller sämre synförhållanden. Olämpligt 
underlag är exempelvis hårda/stumma, hala och sneda ytor som kan skapa belastande 
arbetsställningar speciellt vid hantering av bördor.
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4. Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen är gjord under ca 2 månaders tid, med start 2011-06-01. Syftet är att beskriva 
produktionen och arbetsmiljön så att de största problemen kan analyseras och lösas.  Beskrivningen 
hanterar den klassiska värdeflödesanalysen (VFA) och den ergonomiska värdeflödesanalysen 
(Ergonova).

4.1 BoRö Pannan AB
BoRö tillverkar främst ackumulatortankar för värmelagring (Bild 1). Ackumulatortankar kan spara 
varmvatten i en isolerad behållare från det tillfälle värmen produceras tills dess att den används, 
som en termos. Ackumulatortankar är särskilt viktigt vid vedeldning och solvärme men kan också 
kopplas till andra energikällor. Vattnet är skiktat i behållaren, vilket innebär att varmvattnet ligger i 
toppskiktet och kallvattnet i bottenskiktet. Anledningen till detta är att vattnet ska vara varmt under 
hela ackumulatortankens urladdningscykel. Ackumulatortankar används främst i villor, men även 
större fastigheter. 

Ackumulatortankar kan utrustas på många olika sätt. Det finns exempelvis många olika storlekar 
och former på tankar, det går att utrusta med ett antal olika slingor, kunden har även möjlighet att 
själv bestämma avstånd mellan olika rör fastsvetsade på tanken. Det ger stora möjligheter för 
kunden att själv skräddarsy sin ackumulatortank, men det försvårar även förmågan att styra 
produktionen och standardisera processer. 

Produktion finns i Kalix, Motala, Övertorneå och Bosnien, med huvudverksamhet i Kalix 
(BoRö Pannan AB, 2011). Dotterbolagen BR sol och tanksystem AB i Övertorneå tillverkar 
specialtankar, komponenter till Kalixfabriken samt solfångare. Dotterbolaget Arctic Energy AB som 
också ligger i Kalix tillverkar värmepumpskabinetter. Från företaget ESC i Bosnien kommer alla 
kopparmantlade komponenter. BoRö's största kund är IVT Bosch, som köper olika varianter av 
färdiga ackumulatortankar. BoRö's produktionsplanering styrs främst av prognoser, vilket generellt 
minskar flexibiliteten i tillverkningen. 
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Bild 1: Ackumulatortankar  
(BoRö Pannan AB, 2011)



4.2 Värdeflödesanalys
Innan en värdeflödeskarta kan ritas upp så måste en hel del data först samlas in. Först och främst så 
måste produkten undersökas närmare så att alla ingående komponenter blir kända. 
Försäljningssiffror behövs för att bestämma genomloppstider och tillverkningstakter. För att förstå 
flödet så behövs också mer detaljerad information över tillverkningsprocesser. Processer i detta 
flödet är grovt uppdelade på tillverkning av beredare, tillverkning av gavlar och tillverkning av 
svep.  För att produktionen skall fungera så behövs också en fungerande arbetsorganisation. Här var 
uppdelning av arbetsstyrkan intressant, men också tillgänglig arbetstid. BoRö's 
produktionsplanering undersöktes för att bland annat utreda om tillverkning gjordes mot prognoser 
eller mot order. Aktuell processinformation som cykeltider och ställtider över samtliga 
arbetsstationer sammanfattades i slutet nulägesbeskrivningen. Den här information användes sedan 
för att rita upp en värdeflödeskarta över nuläget.

Se bilaga 2. Värdeflödeskarta - nuläge.
Se bilaga 4. Symboler för värdeflödeskarta.

4.2.1 Produkten
Modellen IVT VVB 185/40 säljs till IVT utan isolering eller ytbeklädnad i plåt. Den tillhör 
produktfamiljen inbyggda tankar.  Ackumulatortankar består av en beredare där varmvatten går ut 
till uppvärmningen av fastigheter och kallvatten återcirkulerar till beredaren. Utanpå den sitter 
svepet som har till funktion att värma upp vatten i beredaren. Till och från svepet kommer vatten 
från energikällan. Tanken IVT VVB 185/40 FR består även av detaljer som: fötter, givarrör och 
varmvatten/kallvatten rör. (Bild 2 och Bild 3) 

4.2.2 Kundkrav
I genomsnitt så säljs ca 1000 ackumulatortankar per år, som alla produceras i lina 3. Sammanlagt 
460 tankar är av modellen IVT VVB 185/40 FR, alltså nästan hälften av alla tankar i linan. Order 
kommer under högsäsong in flera gånger i veckan och leveranser sker dagligen ut till kund. 
Variansen på beställningar ligger mellan 10-20 olika tankar. 
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Bild 3: IVT VVB 185/40 FR

Bild 2: IVT VVB 185/40 
FR



 

4.2.3 Tillverkningsprocessen
Produktionen i Kalix är uppdelade på två anläggningar, hus 1 och hus 2 (Bild 4). Komponenter för 
produkten IVT VVB 185/40 FR tillverkas som det är nu i båda husen. Tillverkning sker även i 
Övertorneå, Motala och Bosnien. I hus 2 tillverkas bland annat beredare och solslingor. Beredare 
transporteras till hus 1 där svepen tillverkas. Svep och beredare svetsas därefter fast. Detaljer som 
fot fyrkantprofil, vv/kv(varmvatten/kallvatten) rör och diffusor tillverkas i Motala och Övertorneå. 
Dessa detaljer skickas till Kalix där de svetsas fast i olika steg. I slutskedet så skickas tankarna ner 
till Motala där de mellanlagras innan de skickas ut till kund med lastbil. Produkten IVT VVB 
185/40 FR tillverkas nästan varje dag i Kalix.
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Bild 4: layout och flöde över tomt



Tillverkning av beredare i hus 2
Beredarna tillverkas i en automatiserad lina, storleken på tankarna som produceras där ligger på 
145L, 185L och 280L. Processen börjar med att plåt från pall lyfts in med en robot, där valsas den 
först för att få sin form (Bild 5). Därefter längdsvetsas plåten ihop (Bild 6). För att bli styvare och 
klara högre tryck så bearbetas beredaren med hjälp rillning (Bild 7). Den sicklas efter det för att 
gavlarna ska passa. Gavlarna kommer sedan in på rullband och per automatik så placeras dessa på 
rätt avstånd i förhållande till beredaren. Beredaren lyfts på plats mellan gavlarna, en operatör 
justerar gavlarna på plats med en hammare för att de ska sitta rätt. Därefter lasersvetsas gavlarna 
fast (Bild 8), svetsfogen undersöks direkt av en operatör för kvalitétsbrister. Två operatörer 
övervakar denna process samtidigt och kan därför hjälpas åt om någon störning skulle inträffa.

Beredaren lyfts med telfer vidare till provtryckning där de spänns fast med spännband. 
Provtryckningen görs med vatten på trycket 14,3 bar för att se så att den håller i drift med marginal. 
Luft blåses med luftpistol på ytan av gaveln för att hitta eventuellt vattenläckage. Ett kallvattenrör 
stoppas även in, så att kallvattnet går ut i botten på beredaren. Fyra beredare provtrycks samtidigt 
och lyfts därefter på pall. Denna process övervakas av två personer. Beredaren är nu färdig för att 
skickas till hus 1. Beredarna lastas 12 på pall och körs iväg med truck. 
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Bild 5: lina RFB, valsning Bild 6: lina RFB, längdsvetsning

Bild 7: lina RFB, rillning Bild 8: lina RFB, gavelsvetsning



Tillverkning av gavlar i hus 2
Runda plåtar placeras först i ett ställ, från stället hämtar sedan en robot plåtarna som går direkt till 
pressen, där gavlarna får sin form (Bild 10). Roboten hämtar sedan gavlarna och placerar dessa i en 
maskin som klipper bort överflödigt material. Gavlarna placeras på ett rullband som går igenom en 
tvätt för att ta bort lacken på plåtarna. Operatören lyfter därefter dessa på pall. Bottengavlarna går 
direkt till lina RFB. Toppgavlarna stansas först (Bild 11). De skickas sedan till andra sidan rummet 
med pallyft för att placeras på fixtur och vv/kv rör svetsas fast (Bild 12). Därefter skickas 
toppgavlarna till linan för tillverkning av beredare.
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Bild 11: stansning

Bild 12: svetsning

Bild 10: gavelpressning



Tillverkning av svep i hus 1
Formatklippt plåt för rätt storlek på svep kommer in från underleverantör. Plåten transporteras först 
till stansning (Bild 13), där hål för bland annat varmvatten, kallvatten och givarrör görs. Plåtarna 
placeras på pall och körs bort till lina 3. Här valsas plåten först till rätt form (Bild 14). Efter det 
längdsvetsas den ihop (Bild 15). Därefter sicklas svepen för passning av gavel. Beredare från hus 
2 lyfts från pall med hjälp av telfer till en svetsfixtur. Färdiga svep från den automatiserade 
processen lyfts sedan på beredaren med telfer. En operatör lyfter även på en bottengavel på svepet. 
Beredare, svep och gavel svetsas ihop i en automatiserad process (Bild 16). Därefter lyfts tankarna 
vidare till två arbetsstationer där detaljsvetsning körs parallellt (Bild 17). Vid dessa stationer svetsas 
muffar, givarrör och fot fyrkantprofil fast. Efter detta så följer provtryckning av svep (Bild 18). Den 
testas i samma tryck som beredare, alltså 14,3 bar. Luftpistol används även här för att hitta 
eventuellt läckage. Sex ackumulatortankar testas på samma gång. Tankarna körs nu vidare till lager 
där de väntar transport till Motala. 
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Bild 13: stansning Bild 14: lina 3, valsning

Bild 16: lina 3, gavelsvetsning

Bild 18: lina 3, provtryckningBild 17: lina 3, detaljsvetsning

Bild 15: lina 3, längdsvetsning, sickling



4.2.4 Arbetsorganisation
Arbetsorganisationen såväl som produktionen i Kalix är uppdelad på två hus. Utbyte av personal 
mellan hus 1 och hus 2 är minimal. Inom husen utnyttjas dock en viss arbetsrotation, speciellt i lina 
3 och lina RFB från respektive hus. Arbetsstyrkan jobbar ett skift på alla avdelningar med 
arbetsdagar på 8 timmar med övertid vid behov. I framtiden så planerar de att gå upp på två skift i 
lina 3 för att utöka kapaciteten. De har två raster på femton minuter, en kl. 9.00 och en kl. 14.00. 
Lunchen är 30 min och börjar kl. 11.00. Alla processer stoppas under raster och lunch. På morgonen 
hålls vanligen möten av arbetsledare där avvikelser i produktionen diskuteras med anställda. 
Avvikelser har på senare tid börjat skrivas upp på whiteboard i båda husen för att få upp problem till 
ytan och för att få en pågående diskussion bland personalen på golvet.  

4.2.5 BoRö's produktionsplanering
BoRö får prognoser en gång per månad från deras största kund. Dessa prognoser står för 85% av 
deras tillverkning, resten är kundorderstyrt. Genom MPS-systemet Axapta så får alla avdelningar 
reda på vad de ska producera och när. Order släpps vanligen i tillverkningen 2 -3 veckor före 
leveransdatum. Ledtiden för order ligger på 25 dagar. Det läggs in i systemet i samband med 
bekräftelse från kund. Arbetsledare planerar därefter själv in när tillverkningen av dessa ska ske, 
som bland annat beror på tillgängligheten av material. Leveransavdelningen får dagligen listor på 
det som ska produceras.

4.2.6 Processinformation
            Informationen nedan visar cykeltider och ställtider för varje process i flödet. Storleken på lager 

mellan processer visas också. 

1. Arbetsstation 1 - Gavelpressning
- Manuell och automatiserad process med 1 operatör
- Cykeltid: 70 sekunder
- Ställtid: 60 minuter
- Mellanlager: 4 dagar före gavelpressning, 13 dagar ostansade toppgavlar, 13 dagar bottengavlar

2. Arbetsstation 2 – Stansning (toppgavlar)
- Manuell process med 1 operatör
- Cykeltid: 60 sekunder
- Ställtid: 10 – 15 minuter
- Mellanlager: 3 dagar stansade gavlar

3. Arbetsstation 3 – Svetsning (toppgavlar)
- Manuell process med 1 operatör
- Cykeltid: 85 sekunder
- Ställtid: 0
- Mellanlager: 7 dagar färdiga toppgavlar

4. Lina RFB
- Manuell och automatiserad process med 4 operatörer
- Cykeltid: 1056 sekunder
- Ställtid: 5 -10 minuter
- Mellanlager: 34 dagar för obearbetade plåtar, 37 dagar för färdiga beredare
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5. Stansning 
- Manuell process med 1 operatör
- Cykeltid: 85 sekunder
- Ställtid: 10 - 15 minuter
- Mellanlager: 27 dagar för ostansade plåtar, 15 dagar för stansade plåtar

6. Lina 3
- Manuell och automatiserad process med 5 operatörer
- Cykeltid: 1320 sekunder
- Ställtid: 5 - 10 minuter
- Mellanlager: 9 dagar färdiga ackumulatortankar

Leveransavdelningen
 - Ackumulatortankar transporteras från Kalix till Motala där de mellanlagras och transporteras 
vidare till IVT Bosch i Tranås med lastbil.

4.3 Ergonomisk Värdeflödesanalys
För den ergonomiska utvärderingen så har flödet delats upp på ett något annorlunda sätt jämfört 
med värdeflödesanalysen. Det beror på skillnaden i arbetsuppgifter inom varje lina. Inom lina 3 
finns det exempelvis tre olika arbetsoperationer som skapar skilda arbetsställningar, bördor och så 
vidare. I ordning från början av flödet, så är arbetsuppgifterna: (1) gavelpressning, (2) stansning 
(gavel), (3) svetsning (gavel), (4) operatör (beredare), (5) provtryckning (beredare), (6) stansning 
(svep), (7) operatör (svep), (8) detaljsvetsning (svep) och sist (9) provtryckning (svep). Tabell 1 
nedan visar  insamlad data för den ergonomiska värdeflödesanalysen.

Se bilaga 1 för bedömningsmall.

Gavel-
pressning

Stansning
(gavlar)

Svetsning
(gavlar)

Lina 
RFB(1)

Lina 
RFB(2)

Stansning
(svep)

Lina 
3(1)

Lina 
3(2)

Lina 
3(3)

Arbets-
ställning

6 3 6 4 7 3 3 7 7

Kraft 3 3 3 2 3 2 2 2 3
Arbets-
ställning x 
kraft x tid

0,4 0,2 0,4 1,9 1,2 0,1 1,2 0,9 2,2

Ergonomisk 
kategori

A E D A A E E E A

Belastning per produkt 8,5
Belastningsnivå 3,2
Ergonomisk potential 3
Variation i jobben 4
Porositet 4

Tabell 1: Ergonova – nuläge

17



4.3.1 Arbetsställningar 
Arbetsställningar är en kategori som påverkat analysen i större grad. Arbetsoperationer som har fått 
höga poäng, det vill säga 5 eller mer på bedömningsmallen för Ergonova är gavelpressning, 
svetsning (gavel), provtryckning av beredare, detaljsvetsning av svep och provtryckning av svep. 
Vid gavelpressning behöver operatören flytta gavlarna från rullbandet till en pall på golvet efter att 
gavlarna har passerat tvätten och medför kraftigt böjd rygg för operatören. Vid svetsning (gavel) så 
behöver arbetaren böja ryggen och nacken framåt för att kunna svetsa på vv/kv rör. Vid arbete med 
provtryckning så undersöks tankarna för läckage. Då det är mycket svårt att se läckaget så behöver 
arbetarna ofta böja sig och även vrida sig. Vid detaljsvetsning så står personalen i likartad ställning 
som vid provtryckning. Vid detaljsvetsning och gavelsvetsning så finns det också ett visst 
precisionskrav som i sin tur skapar en låst och fixerad arbetsställning. Poängen blir därmed något 
högre.

4.3.2 Vikt/kraft
Vikt/kraft har inte påverkat analysen i någon större utsträckning. Alla bördor som bärs för hand har 
relativt låg vikt. Det flesta mindre än 7 kg (underarmsavstånd), 3 kg (¾ armavstånd). Det som bärs 
är för det mesta pallar för att lasta beredare och ackumulatortankar. Gavlar lastas också för hand till 
och från pall men är relativt lätta, ca 2 kg. Tyngre bördor mer än 10 kg som plåtar, svep och 
beredare lyfts med robot eller telfer och transporteras med truck eller pallyftare.

4.3.3 Ergonomisk potential
Arbetsuppgiftskategorierna som dominerar i flödet är A: lätt och varierande arbete, ingen betydande 
hantering och E: stående arbete med hantering av föremål. 14,67 timmar i kategori A och 18,67 i 
kategori E. Stor del i A visar på att arbetare i flödet har relativt varierade jobb, det gäller främst i 
hus 2. Dessa arbetsuppgifter innehåller möjligheten för personalen att sitta, stå och gå, vilket gör det 
mindre statiskt.  De flesta arbetsuppgifter i hus 1 innefattas i typ E. På grund av att nästan hälften av 
den totala mantiden är arbete enligt kategori A så ger bedömningen inte mer än 3 poäng. Vilket 
innebär att beskrivningen: ”Flödet innehåller arbetsuppgifter från flera olika kategorier av B-F, men 
någon kombination av två angränsande kategorier väger över. Kategori A förekommer till viss del i 
flödet” stämmer bäst för situationen.

4.3.4 Variation i jobben 
I hus 2 så får de anställda större variation då de normalt arbetsroterar oftare. Under en arbetsdag i 
hus 2 så arbetar personalen vanligtvis med 4 timmar provtryckning, 2 timmar operatörsarbete i lina 
RFB och 2 timmar gaveltillverkning. Det ger 6,67 timmar i kategori A. För lina 3 i hus 1 så 
existerar ett annat system för arbetsfördelning. Där arbetar de normalt en vecka i taget med samma 
arbetsuppgift innan de roterar till en annan. Förutom vid gavelsvetsning av svep, där endast två 
personer har kompetens att utföra arbetsuppgiften. På så sätt så blir arbetet i hus 1 mindre 
variationsrikt. Bedömningen är därför en 4:a. Vilket innebär att beskrivningen: ”Jobben innehåller 
arbetsuppgifter från flera olika kategorier av B-F, men någon kombination av två angränsande 
kategorier väger över. Kategori A förekommer till viss del i jobben” stämmer bäst för situationen.
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4.3.5 Porositet
Medarbetare kan för det mesta avlasta varandra i de flesta arbetsoperationer om någon skulle 
behöva en kortare paus. Det är heller inget rullande band som styr produktionen vilket ökar friheten. 
Personalen kan också oftast gå på sina raster tidigare. Bedömningen blir därför en 4:a. Vilket 
innebär att beskrivningen: ”Relativt stort utrymme för fysisk återhämtning. Medarbetaren kan själv 
till övervägande del styra när utrymmet används” stämmer bäst för situationen.

4.3.6 Modifierande faktorer
Det finns ingen faktor som påverkar rådande förhållanden på något avgörande sätt. Synförhållanden 
är i allmänhet goda för det flesta uppgifter, provtryckningen är dock ett undantag. Läckage är svårt 
att se, därför behövs en ficklampa som komplement. Temperaturen i lokalen är förhållandevis bra, 
inget drag. Svetsningen gör det möjligtvis något varmare än normalt. Slipning skapar ett relativt 
stort bullermoment, som ibland måste göras i lina RFB när svetsen har bränt hål i plåten. Sociala 
förhållanden verkar vara goda, det finns stora möjligheter för personalen att prata och umgås på 
arbetsplatsen.

4.3.7 Sammanfattning av ergonomisk värdeflödesanalys
Insamlade data visar på förhållandevis låga värden på belastning per produkt och belastningsnivå. 
Det beror framförallt på att det är låga vikter och krafter som behandlas under hela 
tillverkningskedjan. En del arbetsställningar är visserligen ganska dåliga, exempelvis 
detaljsvetsningen i hus ett och provtryckningen i båda husen. Mycket kan dock lösas med enklare 
punktinsatser, som att exempelvis justera arbetshöjden. 

Låga värden på ergonomisk potential, variation i jobben och porositet uppväger dock höga värden 
på arbetsställningar. Knappt hälften av samtliga arbetsuppgifter är väldigt varierade och ger därför 
personalen möjlighet att både sitta, stå och gå. Variationen på arbetsuppgiftsnivå för varje enskild 
individ är god i båda husen, men bäst i hus 2. Det beror på att personalen arbetsroterar oftare. 
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5. Framtidsbeskrivning
I framtiden så har BoRö bland annat planerat att försöka att flytta ihop en stor del av sin 
tillverkning, så att den blir mer kontinuerlig än den är i nuläget. Detta gäller exempelvis flyttning av 
beklädnaden av plåt i Motala och detaljtillverkningen i Övertorneå till Kalix. Tanken är att hitta sätt 
att minska den i nuläget långa ledtiden och kostnader som följer därefter i form av hantering och 
transport. BoRö har också planer på att sluta producera flera ackumulatortankar som inte säljer bra, 
då det bara skapar onödig lagring och hantering för företaget. 

Andra planer i framtiden är att jämna ut produktionsvolymer för de mest sålda ackumulatortankarna 
i lina 3. Idag tillverkas alldeles för stora partier av samma produktsort. Den här produktionsmetoden 
skapar stora slöserimoment som företaget i längden måste eliminera. En stor del av det fortlöpande 
arbetet är avvikelsehantering, eller arbete mot 5S. Mycket av arbetet handlar om att sortera och 
systematisera. Exempelvis så ska ytor för material och verktyg märkas upp, kassaktioner ska även 
noteras för att synliggöra problem. 

Arbetsorganisationen kommer troligen förbättras i framtiden. Dessa förändringar kommer ge en 
ökad kompetens bland det anställda genom förbättrad arbetsrotation. Detta kommer också kräva 
upplärning av personalen, men den flexibilitet som kan uppnås kommer att uppväga detta. Flera 
arbetsstationer i nuläget kan bara opereras av ett fåtal personer, som exempelvis stansen och roboten 
i lina tre. Förutom ökad kompetens så ger det ergonomiska förbättringar på grund av ett mer 
varierat arbetssätt. 
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6. Analys och problembestämning
Efter genomförd nulägesbeskrivning så utfördes en analys av insamlat material. Analysen behandlar 
i första hand övergripande tekniska faktorer i produktionen som: lager, produktionsvolymer och 
materialflöden. Analysen utmynnar sedan i en problembeskrivning som har varit en stor hjälp vid 
fortsatt arbete med kravspecifikationen och idégenereringen.

6.1 Lager
Ett av de större problemen som har visat sig i tidigt stadium av det här projektet är de stora 
mellanlager som tornar upp sig mellan nästan varje process. De värsta exemplen på detta är det 
mellanlager av gavlar som ligger bredvid lina RFB i hus 2 (Bild 20), beredare mellan husen 
(Bild 19) och mellanlager av formatklippt plåt för tillverkning av svep (Bild 22). Kapaciteten för 
processer är lägre i hus 1 vilket höjer lageruppbyggnaden. Dessa lager ökar kapitalbindningen 
mångfaldigt och ökar också den totala genomloppstiden. 

En av orsakerna är den ojämna takten i produktionen, processerna uppströms producerar inte den 
mängd som exakt behövs för nästkommande process. Produktionen fungerar alltså inte som ett 
dragande system. Användning av prognoser gör det också svårare att förutse det behov som kunden 
egentligen har och på så sätt produceras det för mycket. Det blir på så sätt ett tryckande system 
istället för ett dragande som oftast är det önskvärda. Förändringar i efterfrågan har en förmåga 
fortplanta sig i dessa system så att lageruppbyggnaden växer snabbare uppströms från kund. 

Stora mellanlager skapar också andra problem. Det blir mycket rörigare och svårare att hålla koll på 
hur mycket material det egentligen finns tillhanda för processerna, annat kan glömmas bort och så 
vidare. Det skapar mer administrativt arbete för företaget. Det blir även svårare för nyanställda som 
golvarbetare och arbetsledare att lära sig systemet från början. Rörigheten beror till stor del på 
komplexiteten på deras ackumulatortankar. Det finns inte så många olika storlekar på beredare och 
svep i flödet, i stort sett fem olika. Men i lina tre så tillförs flera olika detaljer beroende på 
kundspecifik modell, i vissa fall skiljer sig endast en ventil mellan olika modeller. Det gör 
planeringen svårare för BoRö och är en anledning till att förändringar sker så långsamt.
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6.2 Produktionsvolymer
En annan sak värt att anmärka är hur andra tankar produceras i flödet. I nuläget så tillverkas en 
produktvariant åt gången, ibland under flera dagar i det flöde som undersökts. Flexibilitet är en 
viktig egenskap i ett produktionssystem, att kunna ställa om utrustningen snabbt så att flera 
produkter i värdeflödet kan produceras oftare. Ett bra mål kan exempelvis vara att varje artikel ska 
produceras varje dag för produkter med hög efterfrågan. 

Förändringar av den här sorten är oftast svår för personalen på golvet. Det är mycket mer bekvämt 
att arbeta med en produktvariant i taget och tillverka tankar av samma sort innan produktionen ställs 
om för att producera andra varianter. Frekventa omställningar ger en större möjlighet att reagera på 
förändringar i efterfrågan nedströms i flödet. Det kommer även minska material i mellanlager. 
Mindre tillverkningssatser kommer göra det lättare att hitta fel på komponenter i produktionen och 
snabbare åtgärda dessa. Produktion i stora serier kommer i motsats att gömma fel i större grad. 
Felen upptäcks långt senare och då kostar det mer pengar.

6.3 Flaskhalsar
Den i nuläget långa cykeltiden i lina tre beror främst på provtryckningen vid slutet av linan. 
Provtryckningen i lina tre saknar en lampa som signalerar när ackumulatortankarna fyllts med 
vatten, vilket gör det väldigt svårt att veta när processen egentligen är färdig. Det påverkar 
lageruppbyggnaden negativt och minskar förmågan att reagera på variationer i efterfrågan. Det är 
alltså flaskhalsen i flödet. Robotens rörelser måste ibland ställas om manuellt, vilket ökar ställtiden 
avsevärt och skapar problem. Vid lina tre så har BoRö dock bestämt sig för att gå upp från ett skift 
till två skift för att på så vis öka kapaciteten och med det jämna ut produktionen något.

6.4 Materialflöden
Ett annat problem är flödet och transporterna. Den sista processen i Kalix slutar i hus 1, efter det 
transporteras tankarna till Motala. Beredarna måste bland annat transporteras mellan husen, som 
ökar avståndet med nästan 200 m. Flödet av gavlarna är också väldigt krokigt. I nuläget så går 
gavlarna från pressen till stansen bredvid. Sedan till svetsning av rör i andra sidan rummet och 
sedan tillbaka där de placeras framför lina RFB. Ett stort problem som ökar kostnader är givetvis 
transporter av halvfabrikat som skickas från Övertorneå, Motala och Bosnien. Det inkluderar 
transporten av tankar ner till Motala för beklädnad av plåt och isolering. Dessa kostnader består av 
transporten och den extra hantering som uppkommer, i detta fallet avlastning och pålastning i 
Motala.   

Produktionen är i allmänhet väldigt stökig i Kalix, exempelvis ligger pallar och detaljer lite överallt 
(Bild 21). Det här brukar vara ett symptom på att produktionen fungerar mer som ett tryckande 
system än dragande. I det fallet så tillverkar varje arbetsstation den volym som 
produktionsplaneringen behöver inte vad kunden egentligen behöver. Ett utvecklingsarbete mot att 
införa Lean kommer minska eller eliminera dessa problem. 
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6.5 Sammanfattning av analys
Analysen visar i sin helhet att BoRö i stor utsträckning överproducerar, det finns flera anledningar 
till detta. Det är i första hand en produktionsplanering som utgår ifrån prognoser som skapar en 
osann bild av den egentliga orderingången. Produktionen måste ofta bygga upp stora buffertar av 
material för att kunna svara på förändringar i efterfrågan, men också av den enkla anledningen att 
personalen vill få bort så mycket arbete som möjligt på en gång. Den ojämna produktionstakten 
skapar ingen känsla hur produktionen egentligen ligger till i tid med order. Flera av dessa problem 
är mycket vanliga för företag som är i ett mycket tidigt skede mot att införa Lean. Ett annat problem 
orsakas också av att produktionen inte anpassar sig efter flaskhalsen i lina tre, vilket ökar 
uppbyggnaden av mellanlager. Materialflöden mellan orter är ett stort problem. 
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7. Kravspecifikationer  
Kravspecifikationen är uppdelad i fyra sektioner, dessa är: produktionsteknik, arbetsorganisation, 
arbetsmiljö och ekonomi. Varje sektion innehåller ett antal funktionskrav. Kraven anges med en 
femgradig viktskala enligt nedan. 1: Låg prioriterat krav, ej nödvändigt funktion. 2: Låg prioriterat, 
viss funktion. 3: En användbar funktion. 4: En mycket viktig funktion. 5: En integral funktion för att 
produktionssystemet ska fungera.

Produktionstekniska faktorer

Materialflöde: transport av material mellan processer.
Krav: material mellan processer ska skickas när det behövs och i rätt mängd. I annat fall riskeras 
överproduktion, vilket är ett slöseri.
Vikt: 5

Indirekt tid: den tid i värdeflödet som inte är processtid, alltså icke värdeadderande tid. 
Exempelvis tid för att hämta verktyg och transporter.
Krav: max 10 % av processtid får spenderas på indirekt tid. Indirekt tid är onödig hantering, som 
ska minimeras i största möjliga mån.
Vikt: 4

Lagerhållning: komponenter för färre produktvarianter i lager underlättar det administrativa arbetet 
och planeringen.
Krav: det bör inte finnas komponenter för mer än fem olika produktvarianter i lager.
Vikt: 4

Produktionsplanering: planeringen ska skicka information till en planeringspunkt i produktionen 
hur mycket som ska tillverkas och tillverkningsordning för alla modeller. 
Krav: en planeringspunkt eller pacemakerprocess bör inte producera mer än fem olika modeller. 
Fler produkter skapar problem vid strävandet att få en jämn beläggning.
Vikt: 4

Utjämning av produktionsvolymer: anpassning av produktionen så att produkter kan tillverkas i 
mindre satser. 
Krav: tillverkning ska inte ske inte i större satser än sex. Det medger högre flexibilitet. Tiden för 
tillverkning av sex tankar blir ungefär 2 timmar 15 minuter. 
Vikt: 3

Utjämning av produktionsmixen: anpassning av produktionen så att fler produktvarianter kan 
tillverkas dagligen.
Krav: produkter med störst efterfrågan ska produceras varje dag. Det medger högre flexibilitet.
Vikt: 3
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Visuell kontroll – Lager: förmågan att styra och följa material i lager visuellt.
Krav: en operatör ska kunna se hur mycket material som behöver produceras för nästkommande 
process med lager tydligt uppmärkta. Avstånd mellan tillverkande process och supermarket bör vara 
mindre än 10m, så att det lätt går att se hur mycket som behöver produceras.
Vikt: 3

Ställtid: omställningstiden för maskiner och utrustning till andra produktvarianter.
Krav: ställtiden bör vara lägre än 15 min för processer. Längre ställtider skapar vanligtvis mer lager 
och gör produktionssystemet mindre flexibelt.
Vikt: 3

Genomloppstid: tiden det tar för en produkt att ta sig igenom hela värdeflödet. 
Krav: genomloppstiden bör inte vara mer än 7 dagar.
Vikt: 3

Visuell kontroll – Processer: förmågan att styra och följa material i processer visuellt. 
Krav: vid varje process ska information finnas som tydligt visar vilken produktvariant som 
produceras.
Vikt: 2

Lagernivåer: storleken på alla lager i flödet 
Krav: max tre dagars lager får ligga i lager. Större lager kommer inte att ge några fördelar om 
exempelvis inte maskiner eller leverantörer är väldigt opålitliga.
Vikt: 2

Layout: placering av maskiner och utrustning på processnivå. 
Krav: layouten ska medge färre transporter och högre utnyttjandegrad av ytan.
Vikt: 2

Arbetsorganisation

Arbetsfördelning: uppdelning av personalstyrkan i flödet.
Krav: varje process i värdeflödet ska ha ett optimalt antal operatörer, så att det inte finns för 
mycket att göra eller för lite.
Vikt: 4

Flexibilitet: förmågan att kunna bemanna varje arbetsoperation med befintlig personal i flödet. 
Krav: personalen ska ha kompetens och möjlighet att arbeta med varje arbetsoperation i 
värdeflödet.
Vikt: 3
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Arbetsmiljö

Arbetsställningar: ger ett värde som beskriver ställningen som arbetet måste utföras i. Det kan 
exempelvis vara böjd och/eller vriden arbetsställning. 
Krav: personalen i flödet skall få en 4:a eller under på bedömningen av arbetsställningar för 
Ergonova. En 4:a står för: böjd eller vriden arbetsställning, händer delvis utanför underarmsavstånd 
(sittande) eller ¾ armavstånd (stående) med möjlighet till avlastning, viss möjlighet att anpassa 
arbetsställningen till individ och arbetsuppgift.
Vikt: 3

Vikt/kraft: ger ett värde som utgår från storleken på de vikter som personalen måste hantera och de 
krafter som måste utövas.
Krav: personalen i flödet skall få en 3:a eller under på bedömningen av vikt/kraft för Ergonova. En 
3:a står för: utövande av kraft eller hantering av bördor mindre än 7 kg (underarmsavstånd), 3 kg 
(3/4 underarmsavstånd). Normalt handgrepp eller greppbarhet. Vertikal förflyttning mindre än 
25 cm. Bära mindre än 2 m. Mindre än 1 lyft per 5 min. 
Vikt: 3

Bundet arbete: ger ett värde som beskriver möjligheten för fysisk återhämtning för personalen i 
flödet. 
Krav: personalen i flödet skall få en 4:a eller under på bedömningen av porositet för Ergonova. En 
4:a står för: relativt stort utrymme för fysisk återhämtning. Medarbetaren kan själv till övervägande 
del styra när utrymmet används.
Vikt: 3

Ekonomi

Investeringsnivå: investering av ny utrustning/maskiner. 
Krav: investeringsnivån ska ligga väldigt lågt, då tanken är att det som redan finns ska användas i 
största möjliga mån. 
Vikt: 4

De mest styrande funktionskraven i framtagandet av lösningsförslag har varit: 
Produktionsplanering, Materialflöde och Lagerhållning. Dessa tre krav har senare använts vid 
utvärdering av förslag på flödesnivå. Resten av kraven har använts vid utvärdering på processnivå 
och utvärdering av vidareutvecklat förslag.
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8. Lösningsförslag
Lösningsförslagen har presenteras på två olika nivåer i produktionen, flödes -och processnivå. 
Flödesnivån hanterar materialflöden, informationsflöden och arbetsorganisation i värdeflödet. 
Processnivån hanterar layout, interna transporter och arbetsmiljö inom varje process.  

8.1 Flödesnivå
Flödesnivån är produktionssystemet beskrivet på ett övergripande plan. Det innebär att detaljer som 
exempelvis layout av processer utelämnas för att göra lösningsförslagen mer lättöverskådliga. 
Fokus ligger bland annat på att bestämma om produktionsplaneringen läggar upp tillverkningen mot 
prognos eller mot order. Andra viktiga frågor som följer är: kan kontinuerliga flöden införas? Var 
måste dragande system implementeras? Var placeras planeringspunkten i flödet? 

8.1.1 Koncept Inbyggda tankar
Det här konceptet (Bild 23) har avgränsats till produktfamiljen inbyggda tankar. Det ät totalt endast 
3-4 tankar (IVT VVB 185/40 FR, IVT 490 Rostfri BoRö-beredare, IVT 290 FR BoRö, IVT 290 FR 
G3),  men är knappt 70% av den totala volymen som tillverkas i lina 3. Det kommer göra 
produktionsplaneringen för lina 3 betydligt enklare. Denna förändring kommer medföra att alla 
produktvarianter kan tillverkas varje dag, vilket är en stor vinst inom Lean-production. Färre 
varianter minskar lagerhållningen, vilket förenklar hantering. Detaljer för tankar kan även placeras 
bredvid linan vilket kommer minska hantering, transporter och därmed också ställtid. 

En möjlighet att effektivisera delar av valt flöde kan vara att slå ihop gaveltillverkningen till ett 
kontinuerligt flöde. Denna förändring så skulle ta bort ett antal onödiga transporter. Det skulle 
betyda att gavlarna först går igenom pressen för att forma plåtarna, sedan tvätten för borttagning av 
lacken som innan. I nästa sekvens så går toppgavlarna direkt till stansningen och sedan vidare till 
svetsningen.   

Ett annat stort problem med  gavlarna är det stora mellanlagret som ligger mellan 
gaveltillverkningen och lina RFB. Med ett dragande system mellan dessa linor så skulle bara den 
mängd gavlar som behövdes för processen nedströms produceras. Det skulle alltså minska 
kostsamma mellanlager. Ytterligare tre dragande system skulle även behövas: mellan lina RFB och 
lina 3, mellan stansning och lina 3 och för råvarulagret mot kund. Lina 3 ska användas som 
pacemakerprocess för hela värdeflödet. När artiklar beställs av kund så är det pacemakerprocessen 
som sedan beställer komponenter av processen uppströms. Anledningen till att planeringspunkten är 
placerad i lina 3 beror på att artiklarna vid det här steget tillförs samtliga detaljer som färdigställer 
dem. Alla dragande system kommer styras med kanban och så kallade supermarkets. 

I dessa supermarkets ligger ett visst antal artiklar för varje produktvariant. För att veta hur många 
komponenter som ska hållas i supermarkets så utnyttjas tidigare försäljningssiffror. När en ny 
produktvariant skall produceras så får pacemakerprocessen först en signal från 
produktionsplaneringen som i sin tur får information från kunden hur mycket som ska produceras 
utifrån deras prognoser. Därefter skickas hämtningskanban till den supermarket som ligger närmast 
leverans och ett tillverkningskanban till processen uppströms. Den processen ska sedan fylla på 
denna supermarket genom att producera samma antal artiklar som plockades bort. För att starta 
tillverkningen så tas komponenter från dess supermarket genom att hämtningskanban skickas dit, 
sen skickas tillverkningskanban till föregående process och så vidare. 
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8.1.2 Koncept FIFU
Det här konceptet (Bild 24) har i princip likadan uppbyggnad som koncept Inbyggda tankar, men 
det finns ett antal viktiga skillnader som redovisas längre ner. Ett kontinuerligt flöde har 
introduceras för gaveltillverkningen, även mellan lina 3 och beklädnaden av plåt. Att lägga in 
kontinuerliga flöden på andra ställen skulle inte riktigt fungera då stans och gaveltillverkningen 
används till andra produktfamiljer och linor. Alla dragande system i flödet har därför upprättats 
mellan samma processer som i koncept inbyggda tankar. 

Det här konceptet kommer till skillnad från det tidigare konceptet att hantera både fristående och 
inbyggda tankar. Produktion av alla produktvarianter kommer att försvåra faktorer som exempelvis 
utjämning av produktionsmix, lagerhållning med mera. Det kommer medföra att ett annat system än 
supermarkets är det optimala. Istället används ett FIFU-system (först in först ut). Tanken med 
supermarkets är att man har alla komponenter för varje produktvariant lagrade mellan värdeflödets 
processer. Det är i många fall onödigt och kostsamt för produkter med mycket låg åtgång, flera av 
BoRö´s fristående tankar är ett exempel på det. 

FIFU-systemet kommer fungera på följande sätt: order kommer in från kund och samlas som ett 
antal hämtningskanban som skickas till supermarket närmast leverans. Tillverkningskanban skickas 
till lina 3, stansning, lina RFB och gaveltillverkning för att fylla på denna supermarket. 
Materialhanterare hämtar sedan materialet som de behöver från FIFU-banan. Närmast leverantör 
finns även en supermarket för råvaror som ska upprätthålla en viss nivå. När antalet komponenter i 
FIFU-banan har nått ett maximalt förutbestämt värde så skickas en stoppsignal till processen i 
föregående led att sluta producera. Det här systemet kommer alltså reglera tillverkning på så sätt 
överproduktion kan undvikas. 
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Bild 23: koncept Inbyggda tankar



8.1.3 Sammanfattning av koncept på flödesnivå
Skillnaden mellan koncepten Inbyggda tankar och FIFU är i första hand att FIFU hanterar båda 
produktfamiljer, nämligen inbyggda tankar och fristående tankar. Så är det också i nuläget i lina 3, 
vilket betyder att det är något lättare att byta till ett system liknande koncept FIFU. Koncept FIFU 
kommer som namnet säger att producera enligt metoden först in först ut. Till skillnad från koncept 
Inbyggda tankar så kommer koncept FIFU inte att hålla samtliga komponenter till tankar i lager, 
vilket gör den lite mer förenklad. I nuläget så finns inget system för lager eller tillverkningsordning 
för artiklar. Lager kan till synes växa ganska okontrollerat och arbetsledare väljer oftast själva i 
vilken ordning produkter ska tillverkas. 

8.2 Processnivå
Processnivån beskriver produktionen på ett mer detaljerat plan än flödesnivån. Lösningsförslagen 
behandlar en enskild process och tar upp frågor som intern layout, transportsträckor och arbetsmiljö. 
Det är alltid bra att först behandla frågor på flödesnivå för att inte riskera att suboptimera.  

8.2.1 Koncept Närliggande
Ett kontinuerligt flöde på gaveltillverkningen skulle kunna fungera på följande sätt (Bild 25): 
kanban kommer till linan som talar om vad och hur mycket som ska tillverkas. Hälften av alla 
gavlar som ska bli toppgavlar plockas från rullbandet efter gavelpressning direkt till stans. Den 
andra hälften som är bottengavlar plockas från rullbandet till en vagn. Stansade gavlar placeras i ett 
ställ bredvid svetsningen. Efter svetsning av vv/kv rör så flyttas färdiga gavlar till tidigare använd 
vagn. Vagnen körs sedan till lina RFB. En vagn kommer medföra att personalen inte behöver böja 
sig i samma utsträckning som tidigare, vilket minskar påfrestningen på ryggen. Stolen till 
svetsningen har också bytts ut till en annan variant så att det går att komma närmare fixturen, på så 
vis behöver operatören inte sträcka sig framåt i lika stor grad när han ska svetsa. Aktuella kanban 
för produktionscellen sitter på gallret framför gavelpressningen för att ge ökad visuell kontroll.
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8.2.2 Koncept Avstånd
Den här produktionslinan för tillverkning av gavlar ser något annorlunda ut layoutmässigt än 
koncept Närliggande (Bild 26). Tillverkningen sker dock på i princip samma sätt. Kanban kommer 
till linan som talar om vad och hur mycket som ska tillverkas. Hälften av alla gavlar som kommer 
från gavelpressningen plockas från rullband till pall och körs direkt med pallyft till lina RFB. Andra 
hälften fortsätter till stansning och sedan vidare till svetsning. Därefter placeras toppgavlarna på en 
pall som körs till lina RFB. Aktuella kanban sitter på samma ställe som i koncept 1. Transport med 
pall medför att personalen måste böja sig för att plocka upp och ner gavlar. Investeringen blir dock 
minimal, det är i stort sett bara att flytta maskiner till rätt position.
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Bild 25: koncept Närliggande

Bild 26: koncept Avstånd



9. Utvärdering och val av lösningsförslag
Utvärderingar har gjorts för lösningsförslag på både flödesnivå (värdeflödet i sin helhet) och på 
processnivå. Alla utvärderingar här nedan har gjorts med hjälp av en fyrgradig värderingsskala. 
Varje ingående krav har fått en siffra mellan 1-4 , som visar hur väl lösningsförslagen uppfyller 
respektive krav. Skalan ser ut på följande sätt: 1: uppfyller inte kravet, 2: acceptabel 
kravuppfyllelse, 3: väl uppfyllt krav, 4: mycket väl uppfyllt krav. 

9.1 Flödesnivå
Två lösningsförslag har utvärderats på flödesnivå (tabell 2). Utvärderingen innehåller ett antal 
produktionstekniska krav som hämtats ur den detaljerade kravspecifikationen. Dessa är följande: 
Materialflöde, Produktionsplanering, Lagerhållning. Den här utvärderingen gav ett vinnande 
koncept som låg till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Övriga krav har använts för 
utvärdering av den vidareutvecklade lösningen och gaveltillverkningen på processnivå.

 

Funktionskrav Vikt Koncept 
Inbyggda tankar

Koncept 
FIFU

Materialflöde 5 5x4=20 5x3=15
Produktionsplanering 4 4x3=12 4x1=4
Lagerhållning 4 4x3=12 4x1=4
Total
Max poäng = 52

44 23

Tabell 2: utvärdering på flödesnivå

I den första utvärdering så vinner koncept Inbyggda tankar med 21 poäng över koncept FIFU, vilket 
med god marginal visar att det fortsatta utvecklingsarbetet ska bygga vidare på koncept Inbyggda 
tankar. Bedömningar i utvärderingen förklaras här närmare. Anledningen till att Materialflödet för 
koncept Inbyggda tankar är väldigt bra beror främst på supermarkets, som har förmågan att leverera 
precis den mängd material och i den tid som nästa process kräver. Koncept FIFU kommer inte att ha 
möjlighet att ha alla komponenter i lager, vilket medför att det systemet inte kan leverera material 
inom flödet fullt lika bra. Produktionsplaneringen och lagerhållningen för koncept Inbyggda tankar 
är väldigt bra, då den endast innehåller fyra produktvarianter och två av dessa är näst intill likadana. 
Koncept FIFU har i nuläget ungefär 40 olika modeller vilket gör att den inte uppfyller kravet. Krav 
som behandlar ekonomi har inte använts i den här utvärderingen då ingen förändring i något av 
lösningsförslagen kräver någon investering av ny utrustning.   
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9.2 Processnivå
Efter ett utarbetad värdeflöde så har särskilda processer i flödet undersökts närmare, en av dessa är 
gaveltillverkningen. Kraven i den här utvärderingen (Tabell 3) har hämtats från den detaljerade 
kravspecifikationen och skiljer sig något från utvärderingen på flödesnivå. Kraven är följande: 
Indirekt tid, Visuell kontroll, Layout, Arbetsställningar, Vikt/kraft och Investeringsnivå. Återstående 
krav från kravspecifikationen värderas inte på den här nivån, de värderas istället i utvärdering på 
flödesnivån och slutlig lösning.  

 

Funktionskrav Vikt Koncept 
Närliggande

Koncept 
Avstånd 

Indirekt tid 4 4x3=12 4x2=8
Visuell kontroll - Lagerplatser 3 3x4=12 3x4=12
Visuell kontroll - Processer 2 2x4=8 2x4=8
Layout 2 2x4=8 2x2=4
Arbetsställningar 3 3x3=9 3x1=3
Vikt/kraft 3 3x3=9 3x3=9
Investeringsnivå 4 4x3=12 4x4=16
Total
Max poäng = 84

70 60

Tabell 3: utvärdering på processnivå

Efter gjord utvärdering visade det sig att koncept Närliggande vann med 10 poäng över koncept 
Avstånd, vilket är en ganska liten vinstmarginal. Men det finns två faktorer att tänka på som gör att 
koncept Närliggande kan väljas som grund för fortsatt utvecklingsarbete. En av dessa är kravet 
arbetsställningar, som för koncept Avstånd inte är uppfyllt. Det beror på att personalen måste böja 
sig kraftigt när de plockar i och från pall. Koncept Närliggande har en vagn som medger lägre 
påfrestning vid plockning. Den andra faktorn är Investeringsnivå. Skillnaden i Investeringsnivån 
mellan lösningsförslagen är egentligen otroligt liten då det endast är inköp av vagnar som behövs i 
koncept Närliggande. Vagn används inte i koncept Avstånd då tanken är att den lösningen ska kunna 
implementeras med det BoRö säkerligen har tillhanda. Layouten för koncept Närliggande medger 
kortare transportsträckor, vilket ger ett högre värde för Indirekt tid. Den visuella kontrollen är 
likartad för koncepten, båda har närhet till lager och synlig kanban som visar tillverkningsdata.
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10. Vidareutveckling av vald lösning
Efter utvärdering på flödesnivå så gjordes en vidareutveckling av lösningsförslaget Inbyggda tankar. 
Vidareutvecklingen har behandlat flera områden, dessa är i ordning: satsstorlek, lagernivåer, 
utjämning av produktionsmixen och arbetsorganisation.   

10.1 Satsstorlek
Satsstorleken är antalet artiklar av en produktsort som tillverkas innan omställning till andra 
produktsorter. Satsstorleken visas på kanban som skickas mellan processer. Det optimala tillståndet 
är att ha så låg satsstorlek som möjligt. Det skapar en större produktvariation som i sin tur 
förbättrar BoRö´s flexibilitet, speciellt vid förändrat kundbehov. Men nackdelen är antalet 
omställningar som måste göras. Ställtiden för utrustning i flödet är den begränsande faktorn, det är 
alltså en balans mellan dessa faktorer som måste beaktas. 

10.2 Lagernivåer
Arbetet har i hög grad handlat om att försöka minimera samtliga lagernivåer i flödet. Med infört 
system av supermarkets på flera ställen i produktionen så behöver lager inte längre vara så stora för 
att tillfredsställa efterföljande processer. Förutom att minska kapitalbindningen så tillkommer det 
flera andra fördelar med det här systemet, bland annat mindre administration och bättre ordning i 
produktionen. Personalen behöver inte springa runt och leta material på samma sätt som tidigare, 
allt har en bestämd plats. Personalen ska heller inte behöva räkna lager i den dagliga verksamheten. 
Alla supermarkets är tydligt uppmärkta med synliga kanban som visar det materialet som fattas.

10.3 Utjämning av produktionsmixen
Tillverkning av en utjämnad produktionsmix är mycket viktig för att erhålla en viss flexibilitet vid 
exempelvis förändrat kundbehov eller om fel upptäcks i produktionen. Det är totalt tre tankar som 
ska ska produceras i det undersökta flödet. Produktionen av dessa tankar ska alltså delas upp på en 
arbetsdag på 8 timmar. Tillverkningen är också indelad i ett antal tillverkningssatser som diskuterats 
tidigare. Det betyder att tillverkningen av satser för varje tank relativt enkelt kan planeras upp på en 
arbetsdag. 

10.4 Arbetsorganisation
Ett effektivt produktionssystem kräver en genomtänkt arbetsorganisation. Det första som 
undersöktes var personalstyrkan i hela flödet. När antalet var känt så undersöktes uppdelningen av 
personalstyrkan i respektive hus. Sist så undersöktes antalet operatörer vid varje process. Tanken 
var att hitta ett system där personalen skulle få arbetsväxla mellan fler processer än i nuläget både 
för arbetsberikning och variation av arbetsbelastningen. Samtidigt så gjordes utvärderingar för att 
utröna hur många operatörer som minst behövdes vid varje process efter förändringar. Det gällde i 
huvudsak lina 3 och gaveltillverkningen där förändringar gjordes.

Se bilaga 3. Värdeflödeskarta – framtid.  
Se bilaga 4. Symboler för värdeflödeskarta.
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10.5 Gaveltillverkningen illustrerad i Jack
För att visualisera arbetsmomentet vid gaveltillverkningen så har en simulering i Jack 
(Siemens, 2011) gjorts. Den ska visa lösningsförslagets layout och alla ingående arbetsmoment från 
plockning till svetsning.

Efter att plåtrondeller har formats i gavelpressen och tvättats så kommer de ut på rullbandet enligt 
bild 27. Operatören lyfter sedan på hälften av alla gavlar på vagnen. Dessa gavlar ska bli 
bottengavlar.

Den andra hälften ska användas som toppgavlar. Därför flyttas dessa gavlar direkt från rullbandet 
till stansen enligt bild 28. Här görs hål för vv/kv rör. Stansade gavlar placeras i stället bredvid 
svetsfixturen. 
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Bild 27: gavelplockning

Bild 28: stansning av gavlar



Vv/kv rör plockas från lådor bredvid operatören och placeras i svetsfixturen. Stansade toppgavlar 
plockas från stället bredvid operatören och placeras i svetsfixturen enligt bild 29. Rören svetsas 
sedan på och färdiga toppgavlar placeras i vagnen tillsammans med bottengavlarna. När hela satsen 
av gavlar är pålastad så körs vagnen till lina 3. 
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Bild 29: svetsning av gavlar



 

11. Utvärdering av slutlig lösning
Utvärderingen av den slutgiltiga lösningen har använt alla krav från den detaljerade 
kravspecifikationen, både på flödes -och processnivå, inklusive krav som inte värderats i  i de 
tidigare utvärderingarna. Dessa är: Utjämnings av produktionsvolymer, Utjämning av 
produktionsmixen, Ställtid, Genomloppstid, Arbetsfördelning, Flexibilitet och Bundet arbete. Det 
kanske mest intressanta med utvärderingen är att se om lösningen uppfyller de återstående kraven. 
Som det går att se i tabell 4 så har alla krav förutom ställtid uppfyllts. Det beror på att roboten i 
gaveltillverkningen tar ca en timma att ställa om i nuläget. Enda sättet att minska den tiden är att 
investera i ny utrustning. Värt att anmärka är dock att den endast behöver ställa om för tillverkning 
av två varianter.

Funktionskrav Vikt Slutlig 
lösning

Materialflöde 5 4
Produktionsplanering 4 3
Lagerhållning 4 3
Indirekt tid 4 3
Visuell kontroll - lagerplatser 3 4
Visuell kontroll - processer 2 4
Layout 2 4
Arbetsställningar 3 3
Vikt/kraft 3 3
Investeringsnivå 4 3
Lagernivåer 2 3
Utjämning av produktionsvolymer 3 3
Utjämning av produktionsmixen 3 4
Ställtid 3 1
Genomloppstid 3 2
Arbetsfördelning 4 2
Flexibilitet 3 3
Bundet arbete 3 3
Total Max 

poäng
= 232

176

Tabell 4: utvärdering av förslag till slutlig lösning
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Den slutliga lösningen slutar på 173 poäng av 232 poäng, det betyder att förslaget uppfyller ungefär 
75% av maxpoäng. Det visar att  förslaget helt klart är godkänt, men att det finns vissa detaljer som 
kan förbättras. De första 10 kraven har fått samma poäng som vid tidigare utvärderingar, dessa 
faktorer har inte har behandlats i vidareutvecklingen av vald lösning. Faktorerna som behandlats är 
de 8 sista. Den första är Utjämning av produktionsvolymer, som har fått en 3:a i utvärderingen. Det 
beror på att satsstorleken för tillverkning är tre produkter, det är väldigt bra då kravuppfyllelse är 
sex produkter. Utjämning av produktionsmixen har fått en 4:a, vilket visar på mycket väl uppfyllt 
krav. Med hjälp av utjämningsboxen så kan BoRö nu tillverka tre av sina bäst säljande 
ackumulatortankar under en dag.

 Genomloppstiden ligger på 7 dagar, så det är godkänt enligt kravet. Genomloppstiden beror i 
högsta grad på lagernivåer i flödet. Om storleken på supermarkets kan bli mindre, så blir även 
genomloppstiden mindre. Arbetsfördelningen i värdeflödet får en 2:a, då lina tre har gått ner på en 
operatör för att svara mot den minskande volymen. Det är dock svårt att veta exakt hur många 
operatörer som behövs i varje process. Det kan krävas en del tester för att få det rätt. Flexibiliteten 
får en 3:a på grund av att systemet tillåter personalen att arbetsrotera mellan varje operation i 
värdeflödet, just nu har dock inte hela personalstyrkan kompetens att utföra alla arbetsuppgifter. 
Bundet arbete har fått en 3:a. Med produktion mot supermarkets och satsstorlekar på bara tre tankar 
så ökar utrymmet för fysisk avlastning.

11.1 Ergonomisk värdeflödesanalys - framtid 
Se bilaga 1 för bedömningsmall.

Gavel-
pressning

Stansning
(gavlar)

Svetsning
(gavlar)

Lina 
RFB (1)

Lina 
RFB (2)

Stansning
(svep)

Lina 
3 (1)

Lina 
3 (2)

Lina 
3 (3)

Arbets-
ställning

3 3 3 4 7 3 3 7 7

Kraft 3 3 3 2 3 2 2 2 3
Arbets-
ställning x 
kraft x tid 

0,2 0,2 0,2 1,9 1,2 0,1 1,2 0,9 2,2

Ergonomisk 
kategori

A E D A A E E E A

Belastning per produkt 8,1
Belastningsnivå 3,1
Ergonomisk potential 3
Variation i jobben 2
Porositet 3

Tabell 5: Ergonova - framtid
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Vid första anblick så är det väldigt små förändringar av nuläget. Belastning per produkt och 
belastningsnivån har förbättrats från 8,5 till 8,1 respektive 3,2 till 3,1, vilket är nästintill försumbart. 
Dessa förbättringar har sin grund i omformningen av gaveltillverkningen. Förändringar i 
arbetsorganisationen har förbättrat variation i jobben från 4 till 2. Den nya arbetsrotationen i hus 1 
medför att personalen byter arbetsstation en gång per dag och även byter hus efter en arbetsvecka. I 
hus 2 har variationen inte förbättrats i någon större utsträckning, med tanke på att det flesta 
arbetsuppgifter kommer från kategori A (lätt och varierat arbete). Porositet har också förbättrats från 
4 till 3. Med produktion mot supermarkets och mindre satsstorlekar så kommer det innebära ett 
lägre tryck på personal och maskiner/utrustning, vilket generellt medger en lägre fysisk belastning. 
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12. Diskussion
En tidig frågeställning i projektet var valet av produkt/produktfamilj för värdeflödesanalysen. 
Företaget valde från start en annan ackumulatortank än den jag senare började arbeta med. De valde 
den fristående tanken DS300R, som har oerhört många ingående komponenter. Ytbeklädnaden sker 
heller inte i Kalix, vilket försämrar helhetsperspektivet på värdeflödet. Därför valde jag istället att 
arbeta med den inbyggda tanken IVT 185/40 FR. Till skillnad från DS300R så är den oerhört enkel i 
sin uppbyggnad med mycket färre ingående komponenter. Den säljer också bäst vilket gör den 
särskilt intressant att studera. Att analysera hela produktgrupper hade varit möjligt om jag valt 
inbyggda tankar. Det hade inte varit praktiskt att välja fristående tankar, då det finns över 30 
varianter bara i lina 3.

Det var i tidigt skede tydligt att BoRö hade stora problem att producera rätt mängd vid rätt tillfälle. 
Det fanns ingen form av JIT (Just in time) att hitta någonstans med överproduktion som effekt. 
Enorma buffertar byggdes upp på flera ställen. Rörigheten gjorde att ingen säkert visste hur mycket 
material som fanns tillgängligt. Istället för att använda prognoser för att styra veckoplaner så bör de 
använda prognoser för kapacitetsbeläggning och använda sig av kundorder för att styra 
produktionen. 

Flaskhalsen i flödet låg ganska uppenbart i lina 3, mer specifikt i provtryckningen. I nuläget så tar 
provtryckningen i lina 3 mer tid än provtryckningen i lina RFB, det beror på att provtryckningen i 
lina 3 inte har en lampa som signalerar när ackumulatortanken har fyllts med vatten. Det medför att 
operatörer inte får samma feedback och gör att provtryckningen måste köras längre. För att 
kompensera för den minskade kapaciteten så har ledningen på senare tid valt att gå upp på två skift i 
lina 3. Enligt min åsikt så kommer det här tyvärr orsaka mer överproduktion och behandlar inte det 
underliggande problemet. Det är samtidigt fler kostnader som dyker upp vid införandet av ett till 
skift. Det krävs mer personal och utbildning och det orsakar också fler svetsfel. Ställtiden i 
gavelpressen som i nuläget är ungefär en timme behöver minskas för att öka flexibiliteten. Fördelen 
är dock att endast två dimensioner används, vilket minskar antalet omställningar.

Det största problemen för BoRö är ändå materialtransporterna mellan samtliga filialer. Mycket av 
den tillverkning som sker i Motala och Övertorneå kan realistiskt sett flyttas till Kalix. Det 
inkluderar bland annat ytbeklädnaden som sker i Motala och detaljtillverkningen som sker i 
Övertorneå. Med en mer centraliserad verksamhet så skulle onödiga transporter och hanteringar 
kunna minimeras, det skulle också minska den i nuläget långa ledtiden. Det får också andra positiva 
effekter som exempelvis bättre kontroll över processer och möjlighet att rätta till fler 
produktionsfel. 

Reaktionen från ledningen efter uppvisat resultat visar något av en rädsla för förändringar. Orsaken 
är att dessa idéer inte är helt förankrade hos ledningen. För att genomföra den här typen av 
förändringar och fortsätta med ett förbättringssarbete så måste hela ledningen vara med. Det kan 
därför vara aktuellt att börja förändringsarbetet mot ett system som mer liknar koncept FIFU. Den 
producerar till skillnad från koncept Inbyggda tankar alla tankar för IVT, sedan styrs 
produktionsplaneringen med prognoser. Det kommer att minska överproduktion mellan processer, 
åtminstone skapa ett mer stabilt system än det i nuläget. Men det här är egentligen bara att ta en bit 
ur kakan och inte att se till helheten, produktionen måste vara mer kundfokuserad och bara 
producera det som behövs.
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Jag har valt att inte fokusera allt för mycket på arbetsmiljö/ergonomi. Det beror delvis på att en stor 
del av arbetet har gått åt till att försöka åtgärda viktiga produktionstekniska faktorer, som 
exempelvis materialtransporter och lagersystem. Efter gjord ergonovaanalys så var det tydligt att 
flera arbetsuppgifter i flödet inte var särskilt montona, då flera arbetsuppgifter tillhörde kategori A. 
Skillnaden på belastningsnivå efter förändring var också mycket liten, endast 0,1. Arbetsställningar 
för vissa arbetsoperationer kunde förvisso förbättras, bland annat detaljsvetsning i lina 3. Fixturerna 
som används för detaljsvetsningen kan dock justeras i höjdled så att personalen inte behöver böja 
sig lika kraftigt. Men denna inställningsmöjligheten utnyttjas väldigt sällan. Det fanns även vissa 
otydligheter med ergonovaanalysen. Exempelvis beräkning av mantiden för variation i jobben, ska 
man räkna på antalet timmar veckovis eller dagligen? Om man räknar dagligen så tas ingen hänsyn 
till eventuell daglig eller veckovis arbetsrotation.

Materialtransporter mellan hus 1 och hus 2 är möjligtvis något man kan ändra på i framtiden. I 
nuläget så måste beredare transporteras med truck cirka 200 m, vilket inte är optimalt. Det blir i 
slutändan mycket tid som går åt till transport. Om det var möjligt att slå ihop flödet i Kalix under ett 
tak, så hade tiden för transport blivit mycket kortare. Utbyggnad av hus 1 skulle kunna vara en 
framtidslösning. 

Produktionslyftet är en statlig satsning som möjligtvis skulle vara intressant för BoRö 
(produktionslyftet, 2012). Produktionslyftet hjälper små till medelstora företag att utveckla sina 
produktionsprocesser. I en artikel i Ny Teknik (Östberg 2012, s.24) så fick företaget 
Modul – Systems hjälp att lösa vissa produktionsstörningar och kvalitétsbrister som uppstod vid 
införandet av en ny produktgeneration. Metoden även kallad QFA (Quality Flow Analysis) som 
användes undersökte flöden i produktionen. Där tittade man främst på cykeltider, genomloppstider 
och transporter för att hitta problem. En av Modul – Systems målsättningar var att uppnå 98% 
leveranssäkerhet, detta har de i princip uppnått idag två år senare. De har också lyckats korta 
genomloppstider hos Modul – Systems med 50%. Arbetet med att effektivisera fortsätter dock 
fortfarande och kommer aldrig att sluta.
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13. Rekommendation
BoRö borde börja med att lägga ut en jämnare produktionsbeläggning för deras produkter och börja 
tillverka i mindre satser. De borde också utreda möjligheten att ta bort vissa produkter från deras 
sortiment. Vissa modeller säljer oerhört dåligt, så det är inte värt att ha alla ingående komponenter i 
lager. Ett fungerande system som BoRö kan pröva är ”First in first out”. Den här 
tillverkningsmetoden kan lätt styras med kanban för att undvika överproduktion. 

BoRö borde även implementera ett kundorderstyrt produktionssystem. Prognoser kan dock 
fortfarande användas för planering av kapacitet och beläggning av maskiner. För att nå ett 
kundorderstyrt läge så behöver förmodligen vissa flöden effektiviseras. Det inkluderar flyttning av 
flera tillverkningsmoment till Kalix för att korta ner ledtider och sänka kostnader som uppstår vid 
transport och tillhörande hantering. Det skulle behövas en grundlig logistisk utredning för detta 
ändamål. För att fortsätta den här utredningen så rekommenderas konsulthjälp. BoRö har mycket 
svårt i nuläget att ta sig tid att arbeta med dessa frågor. Som diskuterats tidigare så är 
produktionslyftet en organisation som med stor sannolikhet kan hjälpa BoRö. 
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Bilaga 1 (1). Ergonova (Arbetsställningar, Vikt/kraft)            

 

 

 



Bilaga 1 (2). Ergonova (Ergonomisk potential) 

 

 

 



Bilaga 1 (3). Ergonova (Variation i jobben) 

 

 



Bilaga 1 (4). Ergonova (Porositet) 

 

 



Bilaga 1 (5). Ergonova (Sammanställning) 

 

 



Bilaga 1 (6). Ergonova (Sammanställning) 

 

 



Bilaga 2. Värdeflödeskarta - nuläge 

 

 

 

Tidsaxeln under värdeflödeskartan visar genomloppstiden för artiklar i flödet uträknat från 

kundbehovet, som är 460 tankar per månad. I vissa fall så kan processer ske parallellt, vilket 

är fallet för stansning av svep och lina RFB. Anledningen till att lager under samtliga 

processer för gaveltillverkning visar 0 beror på att tiden som inkommande plåtar för beredare 

spenderar lager (34 dagar) är längre än den sammanlagda tiden för att producera gavlar.  

Material trycks fram genom hela fabriken, från gaveltillverkningen till lina 3 (markeras med 

svarta pilar). Material som exempelvis plåtar skickas från leverantör genom Motala till Kalix. 

Vissa detaljer som exempelvis fötter skickas genom Kalix upp till Övertorneå och sedan 

tillbaks till Kalix (markeras med transparenta pilar). Produktionsplaneringen skickar internt i 

Kalix ut veckoplaner till samtliga processer i flödet, men också externt till alla 

produktionsanläggningar runt om i landet. Orderinformation skickas mellan kund, BoRö och 

leverantör (markeras med tunna pilar).      

Genomloppstiden i slutet av tidsaxeln visar hela 80 dagar, vilket är tiden för en artikel att ta 

sig igenom hela flödet. Tiden för värdehöjning är enbart den sammanlagda processtiden 

(ungefär 40 min), inte tid spenderat i lager. Alltså den tiden som kunden egentligen betalar 

för.  

 



Bilaga 3 (1). Värdeflödeskarta – framtid  

 

 

I värdeflödeskartan för framtiden så har det gjorts en hel del förändringar av nuläget. 

Informationflödet och materialflödet fungerar på samma sätt som beskrivs för koncept 
Inbyggda tankar. Information vad som ska produceras skickas som kanban och supermarkets 

bestämmer när kanban ska skickas. Supermarkets innehåller nu också artikelnummer över alla 
komponenter som ingår i de aktuella produktvarianterna.  

Under supermarkets på tidsaxeln så är lagerstorleken utsatt i dagar. Det går utläsa att 
genomloppstiden är 7 dagar, alltså en väldigt stor förbättring av nulägets 80 dagar. Det beror 

på att lager inte längre växer okontrollerat i värdeflödeskartan för framtiden. Lagerstorleken i 
supermarkets är bestämd, om supermarkets blir fulla så ska inte tillverkningen i föregående 

led fortsätta producera. De områden som har behandlats i vidareutvecklingen beskrivs mer i 
detalj på efterföljande bilagor.     

 

 

 



Bilaga 3 (2). Värdeflödeskarta – framtid 
 
 

Satsstorlek 

Satsstorleken är i nuläget 12 tankar, vilket är en hel pall. Det skapar ett behov av att ha mer 

material i supermarkets. Istället valdes satsstorleken till tre tankar i lina 3 (visas på kanban). 

Satsstorleken ger en arbetstid i pacemakerprocessen på ca 70 min. Längre tider för satser 

minskar flexibiliteten i alldeles för stor utsträckning och kortare tid skulle skapa alldeles för 

många omställningar för både utrustning och personal. 

På vissa ställen i flödet så används en annan satsstorlek (markeras med en triangel), en av 

dessa är tillverkningskanban för stansning. Stansningen har kortare cykeltid jämfört med     

lina 3 och ställtiden för stansen är något längre. Satsstorleken är istället ökad till 12 för 

stansningen, det blir ungefär en halvtimmes arbete. Satsstorleken är även ändrad till 12 för 

plåtar till beredare. Det minskar antalet transporter till denna supermarket, då den inte 

kommer ha direkt närhet till processen. Satsstorleken för gavlar är också ökad till ett 

dagsbehov, alltså 24 stycken. Det beror på att ställtiden för gavelpressningen är så lång som 

en timme. Att ställa om för tillverkning av andra varianter mer än en gång per dag är inte 

praktiskt i nuläget. 

Lagernivåer 

Ett annat tillskott till koncept Inbyggda tankar är två supermarkets, som placerats före        

lina RFB och stansning. Material till dessa transporteras från den supermarket som ligger i 

början flödet, den påverkar också inköpen av material. Dessa två supermarkets har nu närhet 

till processer som ska ta emot material, vilket minskar väntetider för lina RFB och stansning. 

Efter en dags produktion så kommer kanban som ligger i den supermarket i början av flödet 

att placerats i ett ställ, som visar hur mycket inköpsavdelningen senare ska beställa. 

 För att lager inte ska ta slut innan nytt material inkommer från leverantör så bör det 

åtminstone finnas 2 dagars lager i den supermarket som ligger i början av flödet, om man 

utgår från att BoRö får leveranser 1-2 gånger i veckan. Det behövs också en säkerhetsbuffert 

vid oväntade förseningar från leverantör på en halv dag, totalt 2,5 dagars lager. 1,5 dagars 

lager är utsatt mellan gaveltillverkningen och lina RFB/stansning. Med tanke på att 

gaveltillverkningen producerar hela dagsbehovet i en enda sats så behövs det på den 

positionen mer än 1 dags lager.  

1 dags lager är utsatt mellan lina RFB/stansning och lina 3. Lagret behöver inte vara särskilt 

stort mellan dessa processer, det beror på att den totala produktionstiden för satser är nästintill 

lika. 2 dagars lager finns i sista supermarket före leverans. Det har gjorts för att få en buffert 

om exempelvis utrustning i lina 3 havererar, eller vid en snabb förändring av kundbehovet. 

 



Bilaga 3 (3). Värdeflödeskarta – framtid  
 
 

Utjämning av produktionsmixen 

För att få en utjämnad Produktionsmix vid lina 3 så används en så kallad utjämningsbox 

(Rother 2002, s.46) (visas nedan). Den kan planera upp tillverkningsordningen för samtliga 

produktvarianter. Den kommer innehålla sju kanban. Varje kanban är ca 70 min arbete vid 

lina 3. Ordningen på tillverkning är följande: AABCAAA. A är IVT 185/40 FR, B är IVT 490 

Rostfri BoRö beredare, C är IVT 290 FR. Varje bokstav A-C står för satsstorleken 3 tankar. I 

nuläget så är cykeltiden 1352 sekunder vid lina 3 något längre än takttiden som är 1200 

sekunder. Det gör att kundbehovet inte riktigt kan mötas om inte cykeltiden i lina 3 kan 

minskas, eller tillgänglig arbetstid på något sätt ökas. 

 

 

 

Arbetsorganisation 

Den här lösningen skulle medföra en del förändringar för personalens arbetssätt. För det första 

så är planen att gå ner på fyra operatörer i lina 3. Volymen på tillverkningen i lina 3 har ju 

gått ner till 70%, 70% av 5 operatörer blir 3,5 operatörer. Det skulle möjligtvis betyda att fyra 

operatörer kan bli arbetskraft som inte helt utnyttjas till fullo. I detta fallet så skulle den fjärde 

operatören när han/hon inte behövs i processen ha möjlighet att gå iväg och arbeta med andra 

värdeskapande uppgifter. 

 Totalt är det 10 operatörer i flödet, 5 i varje hus. Samtliga operatörer kan då delas upp på två 

arbetslag. Med ett arbetsbyte per dag så kan personalen arbeta med alla arbetsuppgifter på en 

arbetsvecka. Nästa vecka byter arbetslaget hus och har då en liknande arbetsrotation. I 

nuläget så är arbetsrotation ganska begränsad, utbytet av personal mellan husen är lågt och 

gavelsvetsning i lina 3 kan i princip bara utföras av två personer. Det här systemet skulle i 

framtiden ge en bredare kompetensgrund, det skulle också ge andra fördelar som vid 

sjukfrånvaro och uppsägningar. 

 



Bilaga 4. Symboler för värdeflödeskarta 

 

 

 


