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ABSTRACT
This report is a case study is done, within the research program TräIN, in order to
evaluate the modified methodology for Value Stream Mapping. Theoretical frame of
reference is within Lean Production. Data has been collected at Polardörren in
Öjebyn. The report is focusing on one product; Lapporten. The data has been
collected during four workshop days at Polardörren, and by e-mail and telephone.
During the visit interviews and the Learning-to-see methodology has been used.
Suggestions for improvement in the value stream is that Polardörren should work with
a decoupling point by the CNC, which makes the frame assembly free to work with
batch oriented production and after the CNC use FIFO (First in, First Out).
Polardörren must work with increased availability with the CNC. This report does not
consider other products or processes that might affect the result
The methodology Learning-to-see works very well with this type of production.

3/21

Fallstudie Värdeflödesanalys –Polardörren
– Erikshammar –

SAMMANFATTNING
Bakgrunden till rapporten är en fallstudie gjord inom ramen för TräIn är att testa den
utvecklade metoden för värdeflödesanalys. Den teori som använts, finns inom ramen
för Lean Production. Empiri har fångats på Polardörren i Öjebyn och rapporten
behandlar en fallstudie för en specifik produkt; Lapporten.
Datainsamlingen har skett vid fyra workshopdagar på Polardörren, samt via telefon
och mejl. Vid besöken har intervjuer och metodiken i lära-sig-se använts.
Förslag till ändring av värdeflödet är att Polardörren föreslås arbeta med en
kundorderpunkt vid CNC maskinen, vilket gör att stomspikning kan göra satser och
efter CNC kör man FIFO (Först in, Först ut). Polardörren måste arbeta med ökad
tillgänglighet på CNC maskinen. Rapporten tar inte hänsyn till andra produkter eller
processer som kan påverka utfallet.
Metod lämpar sig utmärkt för den här typen av produktion.
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FÖRORD
Jag vill rikta ett stort tack till Beatrice på Polardörren.
Jag vill också tacka Projektet "TräIN" (Träinnovationsnätverket) som är ett EUfinansierat samverkansprojekt mellan IUC Norrbotten och Luleå tekniska universitet
(avdelningen för Träbyggnad) som, genom riktade insatser hos SME-företag inom
träbranschen i Norrbotten, ska utveckla och stärka hela den norrbottniska träindustrins
konkurrenskraft och lönsamhet.
Jarkko
Luleå, maj 2011
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1

INTRODUKTION

1.1 Bakgrund
Denna rapport är skriven inom ramen TräIn forskningsplattformen. Syftet är att
studera och utvärdera metodiken för värdeflödesanalys i praktiken. Teoretiska fältet är
Värdeflödesanalys (VFA) som finns inom ramen för Lean Produktion.
Arbetssättet med Lean har traditionellt använts av företag inom verkstadsindustrin
men under de senare åren har teorierna och arbetsmetoderna testats och använts inom
byggbranschen. En av de metoderna är just värdeflödesanalysen.
1.2 Företagspresentation
Polardörren AB, hädanefter kallat Polardörren är ett företag baserat i Öjebyn i
Norrbotten. Företaget startades 1946 av Holger Holmberg som då kallades HHDörren i Vitsand. Namnet byttes till Duo Trä vid ägarskiftet 1982 då företaget köptes
av Rolf Wennberg. Företaget flyttades till Öjebyn 1991 av Riquma koncernen som
förvärvat företaget. Koncernen gick i konkurs och Älvsbyhus köpte fabriken 1992 och
bildade Polardörren. Bolaget köptes 2002 av ägaren Beatrice Henriksson
(Anonymous2010, 1). Under värdeflödesanalysen näst sista dag meddelades att
bolaget nu köpts av Tallbacka Invest.
Under en lång period var Älvsbyhus den största kunden för Polardörren men som
sedan 2009 fokuserat på en strategi för försäljning mot byggvaruhus. För närvarande
tillverkas dörrar med tillbehör med fokus på design. Antalet anställda var tolv stycken
2010, bolaget omsatte 20,6 MSEK och visade ett resultat på 213 KSEK.
1.3 Problembeskrivning
Rapporten behandlar en fallstudie för en specifik produkt; Lapporten.
1.4 Syfte
Syftet med arbetet är att med stöd av teorier från Lean, utvärdera värdeflödesanalys
som metod för ett företag i Norrbotten. Syftet är också att hitta potentiella
förbättringar av värdeflödet på Lapporten.
1.5 Avgränsningar
Metoden VFA har varit fokus för studien. Andra processkartläggningsmetoder har
inte utvärderats. Förmodligen finns det andra faktorer som ligger utanför systemets
avgränsningar; det vill säga Produktionens, och som kan de facto ha större påverkan
på flödet av Lapporten.
En värdeflödesanalys har enbart gjorts för tillverkningen av Lapporten och de andra
produkterna har inte heller beaktats. Vi har inte heller diskuterat frågor angående
arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet även om dessa är relaterade till material- och
produktionsstyrning.
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2

METOD

Datainsamlingen har skett under fyra dagar på Polardörren, samt kompletteringar via
telefon och mejl både före och efter VFA. Vid besöken har intervjuer och metodiken i
lära-sig-se
använts,
med
några
förändringar
baserat
på
tidigare
erfarenheter(Erikshammar, Engelmark, and Haller 2010). Polardörrens egna
tidmätningar för processtegen har använts.
2.1 Datainsamling
Datainsamling har skett med intervjuer både före och efter VFA. Under själva VFA,
som varade under fyra dagar, som en workshop, har hela processen inom fabriken
studerats med handledning av metoden beskriven i Learning-to-See (Rother and
Shook 2003). Efter Varje dag gjordes anteckningar som verifierades med deltagarna
dagen efter.
Innan själva workshopen genomfördes även kortare intervjuer med kunder; Thomas
Pettersson, vd XL Faringe i Stockholm och Birger Pettersson, vd, Ångsågen i Piteå
2.1.1 Urval
Befintligt dataunderlag för processdata har hämtats från Polardörrens egna mätningar
både för ledtid och för operationstider. Tiden som Polardörren använder sig av är
minuter.
2.1.2 Teoretisk referensram
För den här studien så har den teoretiska referensramen utgjorts av Lean Produktion.
Litteraturen omfattar såväl ett filosofiskt perspektiv som beskrivningar av en
detaljerad metodik för att arbeta med värdeflödesanalys.
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3

TEORI

3.1 Lean Production
Lean Production som ses i den här rapporten som ett management verktyg för
produktion. Verktyget beskriver hur värde identifieras, hur värdeskapande aktiviteter
sätts upp i en bäst kända sekvens eller flöde, hur det flödet behålls i sekvensen och
förbättras kontinuerligt.
Verktyget består av Lean principer (Womack and Jones 1996); identifiera värdet
(Specify Value), identifiera värdeflödet (Identify the value Stream), Flöde (Flow),
Dragande system (Pull) och perfektion (Perfection).
3.2 Värde och Slöseri
Värde kan bara definieras av kunden (Womack and Jones 1996). Det innebär att
företaget måste kontinuerligt utvärdera vad kunden upplever som värde. Värde är inte
att utgå från produkten för då blir svaret; lägre kostnad, fler produktvarianter och
korta ledtider(Womack and Jones 1996). Vad producenten borde fråga sig istället är
vad är det som verkligen behövs? Svårigheten med att förstå och se detta är att det
värdeskapande flödet går normalt genom flera företag. Det sista elementet för att
definiera värde är att hitta target cost. När producenten förstått värdet måste target
cost utmanas för att hitta ”kostnaden plus”, inte ”marknadspriset minus”. Genom att
göra detta kan man skapa en verkligen konkurrenskraftig produkt.
Grundorsaken till att värdeflödet inte flödar kontinuerligt är att förbrukning sker med
små enheter men produktionen sker med större enheter vilket är typiskt för ett batch
orienterat och tryckande system. Genom att kartlägga värdeflödet och kategorisera
aktiviteterna i tre typer: (1) de som verkligen skapar värde, (2) de som inte skapar
värde men inte kan elimineras just nu (typ ett Muda), (3) de som inte skapar värde och
kan elimineras omedelbart (typ två muda)(Womack and Jones 1996). När värdeflödet
följs märks det att flödet inte rör sig alls under stora delar av tiden. Transporter och
stora lager på grund av batch tänkande och hantering av defekta delar är aktivteter
som kunden inte ser som värdeskapande. Ofta innebär stora investeringar i maskiner
att man försöker minimera ställtiden på dessa för att få bästa maskinutnyttjandet vilket
ger stora satser, av material (Womack and Jones 1996).
Flöde visualiseras bäst genom att se det som just ett flöde istället för avdelningar eller
funktioner (Womack and Jones 1996). Normalt är värdeskapande en liten del av hela
processen. Men genom att använda tekniker för flöde såsom att fokusera på objektet
istället för funktioner och tänka nytt när det gäller arbetssätt kan detta synliggöras.
Genom att styra flödet på en specifik produkt och sätta rätt buffert, arbetsmetoder och
utveckla metoder från Lean kan man säkerställa ett kontinuerligt flöde. Tankesättet
kan användas på alla aktiviteter och genom att fokusera på flödet kommer personalen
att få en större personlig tillfredställelse (Womack and Jones 1996).
Dragande system definieras som att ingenting skall produceras uppströms förrän
kunden nedströms frågar efter produktion, dvs. låt kunden dra istället för att trycka ut
produktionen (Womack and Jones 1996).
Perfektion kan företag nå på två sätt. Genom små steg, kaizen, eller genom
innovation, Kaikaku. Kaizen innebär att styra, sin process, fånga upp små avvikelser
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och konstant utmana organisationen. Båda formerna behövs för att närma sig
perfektion (Womack and Jones 1996). De först fyra principerna används för att
visualisera ett framtida scenario och sedan göra en handlingsplan över vilket slöseri
som skall attackeras först. Den ideala bilden kanske inte är nåbar men själva arbetet är
inspirerande och ger en vägledning. Företaget bör också ha en tydlig tidsplan och en
prioritering.
3.3 Lära-sig-se
Lära-sig-se (Learning-to-see) (Rother and Shook 2003) beskriver en metod för att
identifiera värdeflödet. Metoden skiljer på material och informationsflöde. Det är
också viktigt att ha en processägare som skall arbeta med detta och att man skall utgå
från en produkt eller produktfamilj (Rother and Shook 2003).
Metoden inleds med att beskriva nuläget genom att rita upp en karta med både
material och informationsflöde. Under den processen upptäcks ett antal
värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter (Rother and Shook 2003).
Därefter beskrivs ett framtida scenario där målet är att skapa en produktionskedja där
de individuella processerna är kopplade till kund antigen genom ett kontinuerligt
flöde eller ett dragande system och att varje process kommer så nära som möjligt i att
endast producera det kunden behöver (Rother and Shook 2003). När det gäller
framtida scenariot att det fångas bäst genom att ställa frågorna:
1. Vad är takt tid?
2. Ska ni skapa ett färdigt varulager som kunden drar ur eller direkt leverans?
3. Var kan ni ha kontinuerligt flöde?
4. Var behöver ni dragande system för att kontrollera processen
5. Vilken operation blir den pacemaker process (takten) som ni planerar er
produktion från?
6. Hur jämnar ni ut produktionen vid pacemakern?
7. Vilken produktionsenhet ska ni släppa i produktion och dra ut från pacemaker
processen?
8. Vilka processförbättringar måste göras?
Metoden avlsutas med hur det framtida scenariot bryts ner i aktiviteter och hur man
skapar en plan för värdeflödet (Rother and Shook 2003).
3.4 Lära-sig-mer
Efter pilotstudien på Finsnickeriet framkom det att för att utveckla metoden kunde
workshop metoden användas för hela VFA processen och att en utvärdering skulle
göras av hela metoden inte enbart av kartläggningen (Erikshammar, Engelmark, and
Haller 2010), vilket har tillämpats i denna rapport.
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4

POLARDÖRREN AB

4.1

Nuläget

“Vår vision är att bli marknadens mest kreativa och flexibla dörrtillverkare med
tanke på kundanpassad design”
Polardörrens stora problem idag är Leveransprecision, restorder och att
produktionstakten inte motsvarar det förväntade 400 dörrar/vecka. Processen för
reklamationshanteringen är en annan svag länk, däremot inte antalet reklamationer
enligt intervjuer med kunder
En processkarta finns i bilaga 1.
4.1.1 Produkter
Produkterna består av ytterdörrar, så kallad lagervara (42 stycken definierade
produkter, men inte definierade lagerplatser eller lagernivåer) och beställningsvara
(det som inte är lagervara, annan kulör, 5-års garanti och/eller specialbeställning).
Fördelningen är 80/20 (lagervara/beställningsvara). Den största produkten är
lapporten med ca 5000 stycken/år. Dessutom finns det sidoljus, överljus och pardörrar
i mixen.

Figur 1 . Lapporten

4.1.2 Produktionen
Produktionen består i princip av Stomme (stomspikning, limning och pressning), Slip,
NC fräsning, lackering (grund och topp), montering av beslag, paketering och
utleverans.
Det arbetar 16 personer i produktion, samt 6 på kontoret. Idag ligger total output på
cirka 55-60 dörrar, medan takten är 80 dörrar/dag. Restorder är 388 dörrar. Enligt
intervjun så saknas en del kompetenser, eller så använder man kompetenser fel. Man
upplever från ledningen att ju större batcher desto mindre flexibilitet.
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4.1.3 Marknad och Kund
Den typiska kunden är en återförsäljare i kedjan XL bygg, Hornbach eller Ångsågen
(Luleå/piteå). Byggvarukedjorna lämnar ingen prognos och en av anledningarna är
säkert att XL bygg funnits så kort tid och de inte hunnit sitt sätt att prognostisera,
enligt ledningen. Resultatet från Intervju med kunderna finns under bilaga 2.
För kunden är leveranstid (max 3-4 dagar lagervara, 6 veckor för beställningsvara)
viktig men ännu viktigare är leveransprecision som inte mäts vid detta tillfälle.
4.1.4 VFA Nuläge
Värdeflödesanalysen
• Start: Från Material in (lossning av bil)
• Slut: Leverans till kund (lastning av bil, inkl frakthandlingar)
• Målet är att stadigt varande ha en kapacitet att producera 400 dörrar/vecka
• Objekt är Lagervara, mer specifikt Lapporten
o Beställningsvara (i mån av tid)
• Kundvärde som ska följas är leveransprecision
• Tänkt Kund XL bygg
Bilaga 3 innehåller VFA nuläge.
Noteringar från Nuläge är följande:
• Det känns osäkert med tiden för montering, paketering
• Uträkningen för tid för lager mellan grund, slip och topp skall ses som en
station. Om härd tiden kan fås till tid i ugn är det inget problem att köra ut med
5 minuters intervall med en målningsstation och två gubbar i slipning. Annars
kommer det att bli en hel del lagringsutrymme
• CNC maskinens processtid uppgår till 7 minuter vilket torde tala om att den
inte klarar av takt tiden på 5,8 minuter med normal processvariation.

• Figur 2 CNC Maskin

•
•
•
•

Det finns inget arbetssätt som separera inköp (borde vara avtal) och avrop. Det
gör att avropen inte blir smidiga och det kan vara svårt att få till tätare avrop.
Låg tillgänglighet CNC bland annat på grund av att det saknas FU
(Förebyggande Underhåll)
Kundspecifik info till CNC, dvs. kundorderpunkten är vid CNC.
Målare drar ut dörrar istället för att måla
12

•
•
•
•

Lång härdtid
Ytproblem vid ökad takt
Omständlig administration vilket ger tid vi dator och hantering av listor vid
montering, som borde användas till produktion.
Ordning och reda i fabriken, märkta truckgångar, buffertar etc., målning

• Figur 3 Montering

•
•
•

Transportskador förekommer
Varför måste paketering vara där den är med tanke på att slutpaketering ändå
görs med färdigvarulager (FVL).
Hur mycket kundanpassad är småplock till dörren. Den borde försörjas till
montering inte tvärtom.
”Det finns potential” (Anders Henriksson)

4.2 VFA Framtida läge
Det framtida läget finns i Bilaga 4.
•
•
•
•

”Hur mycket buffert är bra med tanke på variation på CNC?”
Större buffert/lager av färdigt material för att klara av marknadens
efterfrågesvängningar, d.v.s. säsongslager
Se till att göra en realistisk fördelning av alla aktiviteter som ska tas fram
under dag
Uppföljning av handlingsplanen 1 ggr/månad

”…jobbigt att vara här [i konferensrummet] när vi ligger efter i produktionen”
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• Figur 4 Leveranslager

4.3

VFA Aktivitetsplan
”Det är lätt att rita men svårt att göra i verkligheten”

• Figur 5 Ideala värdeflödet för Lapporten

Aktivitetsplanen finns i bilaga 5.
Tankar efter sista workshopdagen:
• ”Det viktigaste just nu är ikapp körningsplan”
• ”Hur vet alla om vi är klara för dagen?” – Det borde finnas någon form av
visuell och daglig styrning.
• Öka tillgängligheten på CNC, genom att ha en prioriterad körlista för CNC.
Den listan kan göras bättre för CNC, exempelvis sortera på datum ej
kundnummer. Hur stor ska buffert före CNC vara?
• Vad händer vid överproduktion?
• Layout och körlista till stomspikning, samt hantering av special vid stomme
• Definiera Lagervara/beställningsvara och special.
• Bestäm avropsvolymer och beställninsgpunkt för att underlätta för tätare
materialavrop.
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5
5.1

ANALYS
VFA

• Tabell 1 Sammanställning av VFA resultat

Genom att flytta kundorderpunkt till CNC och planering av denna, behöver inte de
andra, förutom paketering känna till leveransplanen. Faktum är att respektive station
tenderar till att dela upp sitt arbete i satser för att optimera sin del vilket kan leda till
suboptimering.

• Figur 6 Flytta tänkt kundorderpunkt för lagervara till CNC maskin.

Ledtiden kan reduceras med 30 % vilket motsvarar nästan den ökningen som behövs
för att komma upp i 80 dörrar per dag. Analysen visar också att det är CNC maskinen
som måste få ökad tillgänglighet vilket kommer att ge en ökat genomflöde.
Takt för att komma upp till 80 dörrar per dag är 5,8 min/st vilket gör att CNC maskin
som ligger på 7 minuters cykeltid kommer att få det svårt utan extra körning.
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• Figur 7 Beräkning av takttid

5.2 Översyn av hela värdeflödet
Hela produktionsperiodens order släpps ut i produktion på en gång. Anledningen till
detta är troligen att man vill minimera ställtiden per order. Detta ger en massa andra
effekter i flödet med onödiga arbetsmoment såsom flytt till lagret, ytor som tas upp av
produktionsbufferten som inte egentligen är en buffert utan hela ordern på väg genom
fabriken.
Ett sätt att utjämna produktionen är att köra mot buffert mot leveranslager då den
ungefärliga mixen är känd. Då kunde bufferten ”suga” från slutmonteringen. En
supermarket skulle sättas upp på montering och beslag för att hålla jämn och rätt
kvantitet i plocklagret.
5.3 Övriga förslag
De aktiviteter som bör göras för att starta lean-resan på Polardörren är förutom de
som anges i Bilaga 5 Handlingsplan:
• Börja mäta leveransprecision
• Restorder uppföljning (visuellt)
• Plan för ikapp körning restorder
• Städa undan vid utgång målning och flytta material
• Sälja undan felaktigt producerade dörrar som tar plats
• Ordning och reda på lager med tydliga markerade ytor för inkommande lager.
Detta för att underlätta för inventering eller vid beställning av material
• Tydligt markerade ytor i produktionen för flödet
• Utse en processägare för hela flödet vars enda syfte är att jobba med
avvikelser och få igång de som jobbar med serieproduktion att konstant
förbättra flödet. Inledningsvis bör detta vara arbetsledare som sedan kan lämna
över den befattningen till någon i processen
• Reducera storleken på batch till dagnivå, dvs. producera80 stycken per dag
och använda leveransbuffert som utjämnare.
• Göra en ny värdeflödesanalys
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6

DISKUSSION OCH SLUTSATSER

6.1 Diskussion
En av avgränsningarna var att vi enbart gör värdeflödesanalysen i produktionen vilket
innebär att det kan finnas andra moment av slöseri som påverkar den totala ledtiden
för produkten.
De felkällor vi är medvetna om i studien är de osäkerheter som råder kring cykel och
ställtider. Tiderna bygger på att de studier som gjorts tidigare är korrekta.
När det gäller metodiken finns det ett problem med att gå för sig själva och rita flödet
utan att ha en förförståelse som en processägare måste ha. Jag upplevde att workshop
formatet passade bra för att ta fram det framtida scenariot.
Jag är stärkt i mina tankar om att Värdeflödesanalysen som metod i den här typen av
verksamhet är e bra. Styrkan sitter i att genom att kombinera med andra tekniker som
spagettidiagram eller taktberäkning kan man snabbt identifiera flaskhalsar och göra
riktade insatser för optimering eller cellstyrning. Metoden är svag när det gäller att
detaljbeskriva processen utan är snarare ett verktyg för kommunikation. Workshop
formatet gör att alla får en bild av processen och man kan enas kring ett gemensamt
språk på företaget. Aktivitetsplanen och framtida scenariot passar bra att arbeta fram i
workshopformat.
I detta fall bestod arbetsgruppen av fem personer vilket i vissa lägen blev en för liten
grupp, speciellt med tanke på att det ibland saknades vissa kompetenser, framför allt
kunden.
6.2 Slutsatser
Utifrån studiens syfte kan det konstateras att CNC är flaskhalsen och att det
förekommer slöseri i olika form och omfattning i produktionen som till stor del är
relaterade till materialflödena och satshantering i processen. Genom att införa
framtida genom att följa aktivitetsplanen samt att förändra buffertar i enlighet med
framtida läget skulle fabriken med stor sannolikhet bli effektivare.
6.3 Fortsatt arbete
När det gäller metoden kunde det vara lämpligt för fortsatt forskning att hitta en rätt
uppsättning av projektgruppen och hur vilken roll workshopledare respektive
processledare ska ha. Det kan vara också lämpligt verifiera hur uppföljning och
koppling mot kundvärde kan upprätthållas.
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BILAGA 2 SAMMANFATTNING SAMTAL MED KUNDER
Båda var verkligen öppna och måna om att det ska gå bra för Polardörren. De
försökte verkligen lyfta fram saker att förbättra.
Thomas Pettersson, vd XL Faringe i Stockholm, 076-526 52 06

Enligt Thomas så är de största problemen leveranser (Här måste Polardörren alltid
vara bättre än de andra) och att servicenivån (leveranslager av standarddörrar) verkar
inte fungera.
När det gäller brister i kvalitet så är de faktiskt färre än många andra i branschen,
endast 4-5 per år.
Enligt Thomas kanske det finns anledning att fundera på vilka personer som stöttar
henne och hur de stöttar henne.
Det värsta är dock att leveranser anges på vecka och det är den sista dagen 15.03 som
Polardörren ringer och aviserar en miss leveransen. Det är oacceptabelt. Säg hellre 8
veckor än 4 och missa med en vecka.

Birger Pettersson, vd, Ångsågen i Piteå, 070-686 32 00

Förutom en skarp irritation över att Polardörren valt att sälja ut dörrar till ett billigare
pris inom XL kedjan så är det framför allt sena leveranser (Ingen mäter
leveransprecision men förväntar sig att Polardörren gör det.)
Hanteringen av reklamationer, inte antalet reklamationer som är problemet.
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BILAGA 4 VFA FRAMTIDA LÄGE
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