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Sammanfattning 
 
I denna rapport beskrivs effekterna av att införa flödesgrupper och andra Lean-principer i en 

verkstad med avseende på flexibilitet i volym och produktmix. Fallstudier har gjorts på tre 

tillverkningsföretag där man har infört flödesgrupper; Sandvik Coromant (Sandvik), Atlas Copco 

Tooling (Atlas) och Volvo Construction Equipment (VCE).  

Efter att ha analyserat resultaten från fallstudierna kan konstateras att företag med hjälp av 

flödesgrupper och andra Lean-principer kan öka flexibiliteten i produktionen.  

De besökta företagen har erhållit liknande fördelar med avseende på flexibilitet efter införandet 

av flödesgrupper. Efter införandet fick man en kortare total genomloppstid för produkterna i 

verkstaden, vilket är indirekt kopplat till flexibilitet i både volym och produktmix. Den minskade 

genomloppstiden kunde erhållas dels tack vare enklare materialflöden och mindre 

rörelsesträckor för operatörer när maskiner flyttades närmare varandra till flödesgrupper. En 

annan faktor som bidrog till den korta genomloppstiden var det nya decentraliserade 

kvalitetsarbetet. Problem började lösas på processnivå, vilket gjorde att fel inte återkom och 

produktionen stannade inte upp lika ofta som tidigare.  

Alla företag som intervjuades var överens om att personalen var en av de viktigaste faktorerna 

för ökad flexibilitet i volym. Att bredda operatörers och montörers kompetens var därför något 

man arbetade med kontinuerligt, för att kunna flytta arbetskraft mellan flödesgrupper när 

efterfrågan ändras mellan olika produkter. Två av tre företag upplevde dessutom att personalen 

blivit mer engagerad i sina arbetsuppgifter efter införandet av flödesgrupper. 

Modularisering ansågs av alla företagen vara ett viktigt verktyg för ökad flexibilitet i 

produktmix. En intressant upptäckt var att de två företag som arbetat mest med modularisering, 

Atlas och Sandvik, erhållit flest fördelar med avseende på flexibilitet i produktmix efter ett 

införande av flödesgrupper. På VCE upplevde man problem efter införandet av flödesgrupper 

med att vara flexibel i produktmix till följd av avsaknad av arbete med modularisering.  

Alla tre företag var också överens om att andra Lean-principer bör införas tillsammans med 

flödesgrupper, såsom cross-training och decentraliserat kvalitetsarbete. Företagen ansåg att en 

förankring av Lean-tänkandet som ett helhetskoncept hos personalen var avgörande för ett 

lyckat införande av flödesgrupper med avseende på flexibilitet.  
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Abstract 
 
This paper describes the effects of implementing cellular manufacturing and other Lean-

principles in a factory, focusing on the effects on flexibility in volume and product mix. Research 

studies have been made at three manufacturing firms; Sandvik Coromant (Sandvik), Atlas Copco 

Tooling (Atlas) and Volvo Construction Equipment (VCE). 

After analyzing the results from the research studies it can be concluded that manufacturing 

firms can increase their production flexibility after implementing manufacturing cells and other 

Lean principles.  

The firms in the research study have obtained similar advantages regarding flexibility after 

having implemented manufacturing cells. The throughput time decreased, which is indirectly 

linked to flexibility in both volume and product mix. The decreased throughput time could be 

achieved due to simplified material flows and decreased time for movement for workers, when 

machines were put closer together into cells. Another factor contributing to the decreased 

throughput time was the new decentralized quality work. Problems started to be solved quickly 

at a process level, which prevented errors to reoccur and stop the production flow. 

All firms that were interviewed stressed the importance of the work staff when trying to achieve 

an increase in volume flexibility. To broaden the expertise of the work staff was important to be 

able to move capacity between cells when the demand changed between different products. 

Two out of three firms experienced that the work staff had become more enthusiastic about 

their work tasks after the implementation of manufacturing cells. 

The concept of modularization was embraced by all firms, and perceived as an important tool 

for increased flexibility in product mix. An interesting discovery in the study was that the firm 

that had worked the most with modularization – Atlas – seemed to have obtained the largest 

positive effects regarding flexibility in product mix after the implementation of manufacturing 

cells. Problems occurred at VCE regarding flexibility in product mix after the implementation of 

manufacturing cells, due to the lack of work with modularization. 

All firms considered other Lean-principles besides manufacturing cells very important to work 

with, such as cross-training and decentralized quality work. They stressed the importance of 

anchoring the Lean-concept amongst the work force to obtain positive effects regarding 

flexibility after an implementation of manufacturing cells.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tillverkningsföretag måste idag vara flexibla i sin produktion och erbjuda produkter med 

variation för att möta krav på kundanpassade produkter från deras kunder.1 Detta måste göras 

utan att påverka effektiviteten i verkstaden negativt, och utan att tillverkningskostnader drar 

iväg. Flödesgrupper har visat sig vara ett bra strategiskt verktyg för att åstadkomma bland 

annat korta ledtider, mindre komplexa flöden och bättre produktkvalitet. Flödesgrupper är även 

ett centralt koncept inom Lean-filosofin, och ses där som ett hjälpmedel för att kunna erbjuda 

kundanpassade produkter. Enligt Lean är användandet av andra Lean-principer tillsammans 

med flödesgrupper en förutsättning för att man ska vara flexibel och kunna tillverka produkter 

med stor variation till en kort och säker leveranstid.  

1.2 Syfte och mål 
I det arbete som beskrivs i denna rapport har syftet varit att studera hur införandet av 

flödesgrupper kan öka flexibiliteten i produktionen. Rapporten kommer även att undersöka 

huruvida andra koncept inom Lean-filosofin bör införas samtidigt för att nå bättre resultat med 

flödesgrupper med avseende på flexibilitet. 

1.3 Frågeställningar 
Huvudfrågeställningen i denna rapport lyder Kan företag med hjälp av flödesgrupper och andra 

Lean-principer öka flexibiliteten i produktionen? Följande delfrågeställningar har formulerats för 

att komma fram till svaret på denna huvudfrågeställning: 

 Vad menas med flexibilitet inom tillverkning? 

 När är flödesgrupper intressanta att införa? 

 Vilka har effekterna blivit efter införandet av flödesgrupper med avseende på 

flexibilitet? 

 Vilka andra Lean-koncept är vanliga att införa tillsammans med flödesgrupper? 

 Blir flexibiliteten större om flödesgrupper införs tillsammans med andra Lean-koncept?  

 

1.4 Avgränsningar 
I syfte att se om det finns fördelar med att införa andra Lean-koncept i samband med 

flödesgrupper kommer ytterligare några Lean-principer att undersökas i rapporten. Dessa 

principer är cross-training, takttid, dragande flöde och Kanban, enstycksflöde och 

decentraliserat kvalitetsarbete. Vidare kommer den ekonomiska aspekten av införandet av 

flödesgrupper inte att behandlas i denna rapport.  

1.5 Metod 
1.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftar till att bygga upp en teoretisk bas för rapportens diskussionsdel, och 

underbygga det insamlade materialet från intervjuer och studiebesök, och omfattar kapitel två 

till och med fyra i rapporten. En mängd fakta från böcker, artiklar och fallstudier om 

flödesgrupper och Lean har insamlats och studerats. Däribland har olika typer av 

                                                 
1 Production Management Systems, s. 5-6 
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produktionssystem undersökts, för att skapa förståelse för hur införandet av flödesgrupper kan 

påverka arbetet i en verkstad. I slutet av litteraturstudien sammanfattas de viktigaste resultaten 

från tidigare studier på tillverkningsföretag som infört flödesgrupper.  

1.5.2 Studiebesök 

Under arbetets gång har jag besökt Sandvik Coromant (Sandvik), Atlas Copco Tooling (Atlas) 

och VCE Equipment (VCE). Under studiebesöken gjordes rundvandringar i verkstäder för 

montering och bearbetning för att se flödesgruppernas layouter och funktioner.  

1.5.3 Intervjuer 

 Anette Nilsson, Produktionsledare på Sandvik Coromant, avdelningen för bearbetning 

av roterande verktyg.  

 Mattias Holmstedt, Produktionsledare på Atlas Copco, avdelningen för montering av 

handhållna elektriska verktyg. Mattias har lett ett projekt under 2012 där en taktad 

flödesgrupp implementerats på monteringsavdelningen.  

 Anders Pärus, Produktionsutvecklare på VCE, avdelningen för bearbetning av axlar och 

transmission. Anders har varit involverad i utvecklingsarbetet av flödesgrupper.  

 Bengt Lindberg, professor i Industriell Produktion vid KTH 

2 Flexibilitet inom tillverkningsindustrin 

2.1 En produktionsmiljö i förändring 
Idag är tillverkningsföretagens kunder inte tillfreds med massproducerade standardiserade 

produkter, och man måste därför konkurrera genom att erbjuda variation, se figur 1.2 Brown et 

al (Production Management Systems, 1996) hävdar att explosionen av variation för produkter 

är idag speciellt synlig inom bil- och datorindustrin.3 Stor produktvariation kan dock öka 

komplexiteten inom produktionen, och att erbjuda variation på ett kostnadseffektivt sätt är en 

stor utmaning för tillverkningsföretag idag.  

 

Figur 1 – Olika slags produktsortiment 4 

Tidigare kunde en tillverkare se en hög och stabil efterfrågan i många år efter att en produkt 

lanserats på marknaden, och kostnaderna som initierades i produktens utvecklingsfas kunde 

snabbt täckas. Idag kan man inte längre dra nytta av åren med stabil efterfrågan, eftersom 

utvecklingen av en produkt sker mer frekvent.5 Produkten utmanas av förbättrade versioner – 

både från konkurrenter och internt. En konsekvens blir att företag måste få ut sina produkter på 

marknaden på mycket kort tid. Därmed måste tillverkningsprocesser användas som är flexibla 

                                                 
2
 Production Management Systems, s. 5-6  

3 Production Management Systems, s. 6-8 
4
 http://inkopsideer.blogspot.se/2010_06_01_archive.html  

5 Production Management Systems, s. 6 
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nog att tillåta att man snabbt introducera nya produkter i tillverkningen, och snabbt får ut dem 

på marknaden.   

Vidare innebär ekonomisk utveckling och politisk förändring i många tillväxtländer många 

möjligheter för tillverkningsföretag, men också utmaningar. Globaliseringen medför att 

låglöneländer blivit väldigt effektiva med att konkurrera med pris.6 I en studie över den  

amerikanska tillverkningsindustrin mellan åren 1977-1997 fann man att importerade 

produkter från låglöneländer var en av de starkast bidragande faktorerna till att inhemska 

tillverkningsföretag fick stänga ner under de åren.7  

Sammanfattningsvis kan sägas att företag inom tillverkningsbranschen idag befinner sig i en 

annorlunda miljö än tidigare till följd av teknisk utveckling, ökad globalisering och bättre 

tillgänglighet på information om produkter tack vare internet.8 Förändringen gäller inte någon 

enskild industri, och bevis för detta kan hittas i många olika branscher såsom bilindustrin, 

konsumtionsvaror, elektronik och vitvaror.9 Den gamla strategin med massproduktion håller på 

att bli utbytt mot strategier som underlättar flexibilitet i produktionen, kortad tid för 

produktutveckling och snabbare leveranstider.10 För att hålla sig konkurrenskraftig på en global 

marknad måste ett tillverkningsföretag idag tillverka produkter med variation, till låg kostnad 

och bra kvalitet, för att möta kraven på kundanpassade produkter. 11  

2.2 Flexibilitet i verkstäder 
Syftet med detta arbete är som tidigare nämnts att undersöka om man med hjälp av 

implementering av flödesgrupper kan öka flexibiliteten i en verkstad. För att förstå hur 

flexibilitet kan vara ett strategiskt verktyg för att vara konkurrenskraftig blir det viktigt att först 

fastställa vad flexibilitet egentligen är. En definition lyder: 

”Flexibility is the quality of being capable of responding or conforming to changing or new 

situations.” 12 

Med detta menas att flexibilitet är förmågan att ändra eller anpassa sin produktion till rådande 

marknadsförhållanden, och den förmågan kan karaktäriseras på ett flertal sätt. Ett sätt är att 

enkelt kunna växla mellan att producera en produkt och en annan – flexibilitet i produktmix. 

Systemet kan således ändra mixen av produkter vid en relativt fix total volym av det som 

produceras i verkstaden. Ett annat sätt är förmågan att skala upp eller skala ner volymen av det 

man producerar – flexibilitet i volym. Produktionssystemet kan vid en hög volymflexibilitet 

ändra produktionstakt vid en given produktmix. Ett tredje slags flexibilitet är att prata om 

förmågan att snabbt kunna integrera en ny produkt i sina existerande tillverkningsprocesser. 

Förmågan att prestera lika väl oavsett vilken produkt man tillverkar är också viktig ur ett 

flexibilitetsperspektiv. Alla företag har några produkter man gärna vill fokusera på att tillverka 

eftersom dessa maximerar t.ex. maskinkapaciteten. Om företaget tillverkar produkter ”i 

utkanten” av sin produktbredd kan prestationen ibland bli sämre.  

                                                 
6 The Death of manufacturing plants, s. 30 
7 Ibid 
8 Navigating in the new competitive landscape: Building strategic excellence and competitive advantage in the 21st century, s. 24 
9 Production Management Systems, s. 6 
10 Production Management Systems, s. 4 
11 Navigating in the new competitive landscape: Building strategic excellence and competitive advantage in the 21st century, s. 24-25  
12 Manufacturing flexibility and profitability, s. 69 
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2.2.1 Faktorer som bidrar till flexibilitet 

Faktorer som bidrar till flexibilitet i en verkstad kan delas upp i faktorer utifrån 

produktionssystemets utformning och faktorer utifrån produkter. 

Produktionssystemet hos ett företag påverkar flexibiliteten genom dess utrustning, dess 

produktionsplanering och sin personal: 

Utrustning och ställtidsreduktion 

De flesta utrustningar i en verkstad har omställningstider när man byter från att tillverka en 

produkt till att tillverka en annan, t.ex. i form av verktygsbyten och maskininställningar. Att 

minska omställningstiderna har visat sig vara en viktig faktor för ökad flexibilitet. En reduktion 

av ställtiden medför frigjord kapacitet som kan användas vid volymförändringar, men även 

möjlighet att snabbt byta mellan produkter och öka flexibiliteten i produktmix.13 En metod för 

att minska ställtider är ”SMED” – Single Minute Exchange of Die, där målet är att alla 

omställningar ska ske på under 10 minuter.14 Tillvägagångssättet för att uppnå detta är att 

kontinuerligt sätta upp mål för och mäta omställningstiderna, t.ex. genom att videofilma och 

analysera en normal omställning. Även att omvandla inre till yttre omställningar är 

eftersträvansvärt, dvs. förbereda en omställning utanför en maskin, medan en annan operation 

pågår i maskinen (se figur 2). 
 

 

Figur 2 – Omställningstiden före och efter arbete med SMED 15 

Produktionsplanering, ledtid och partistorlekar  

I alla produktionssystem är en kort och pålitlig ledtid eftersträvansvärd ur ett 

flexibilitetsperspektiv, dels för att kunna svara snabbt mot volymförändringar och dels för att 

kunna introducera nya produkter på marknaden. Med en kortare ledtid minskar mängden 

produkter i arbete (PIA) och antal order i omlopp, vilket underlättar planeringen i systemet.16 

Partistorlek är ytterligare en viktig faktor för flexibilitet, där små partier kan ge ett mer 

kontinuerligt materialflöde och kortare ledtider. När partistorlekarna minskar bidrar även detta 

till en mindre mängd PIA. En förutsättning för att minskade partistorlekar ska få positiva 

effekter för produktivitet och flexibilitet är korta ställtider. 17  

 

                                                 
13 Manufacturing flexibility and profitability, s. 69-70 
14 http://world-class-manufacturing.com/svenska/smed.html  
15

 http://world-class-manufacturing.com/svenska/smed.html  
16

 Manufacturing flexibility and profitability, s. 70 
17 Manufacturing flexibility and profitability, s. 70 
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Personal 

Utbildning och träning av personal är en annan viktig faktor i arbetet med flexibilitet. Träning 

kan exempelvis ges så att en operatör blir specialist på en viss typ av maskin, och då kan 

hantera en mängd olika ordrar för maskinen vilket bidrar till ökad flexibilitet i produktmix. En 

annan form är att utbilda operatörer till att kunna hantera ett antal olika maskiner på en 

arbetsplats.18 Ett exempel på hur detta påverkar flexibilitet i volym är att man kan flytta 

kapacitet i produktionen om efterfrågan på vissa produkter går upp under en period. Tidigare 

studier har visat att stabila ledtider och leveranstider erhålls i större utsträckning när anställda 

ser sin roll som ansvarsfull tack vare träning och utbildning.  

Utifrån ett produktperspektiv är följande koncept starkt kopplade till flexibilitet: 

Modularisering  

Modularisering är ett verktyg för att bygga in flexibilitet i en produkt. Olika delar av produkter – 

moduler – drivs av olika grad av teknisk utveckling, varför man kan utveckla och uppgradera ett 

antal moduler frekvent utan att byta ut hela produkten på samma gång.19 Andra moduler i 

produkten är inte lika drivna av teknisk utveckling, och man kan standardisera dessa delar i 

större utsträckning för att reducera komplexitet och kostnader. Konceptet med modularisering 

är viktigt för att kunna erbjuda väldigt kundanpassade produkter. Tack vare ett standardiserat 

gränssnitt på alla ingående moduler i en produkt, kan olika typer av moduler med t.ex. olika 

design/teknisk prestanda kombineras ihop för varje produkt.  Modularisering reducerar 

därmed den komplexitet som en stor variation av produkter ofta medför, och en 

kostnadseffektiv produktion av kundanpassade produkter kan åstadkommas.20 Fler slutgiltiga 

produktvarianter kan erhållas jämfört med icke-modulär tillverkning trots ett färre antal 

ingående komponenter, se figur 3. 

 

  
Figur 3 – Modularisering 21 

 

Standardisering  

Standardisering av en produkts komponenter medför ökad flexibilitet när produkten består av 

ett mindre antal komponenter, och således kräver färre monteringsoperationer och troligen 

kortare tid för ihopmontering. Standardisering är starkt kopplat till modularisering, eftersom 

ett flertal moduler i en produkt är standardmoduler som används av flera andra produkter i 

produktsortimentet. Dessa moduler drivs ofta inte av teknisk utveckling, och kan användas i 

flera år för olika produkter. 

                                                 
18 Manufacturing flexibility and profitability, s. 70-71 
19 Modular Product Design, s. 10-15 
20 Ibid  
21 http://modularmanagement.com/sv/dina-utmaningar/modularisering-eller-standardisering  
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2.3 Produktionssystemets utformning 
I detta kapitel ges en redogörelse för olika principer för produktionsprocessers utformning i ett 

modernt produktionssystem. Fördelar och nackdelar med varje princip beskrivs, och hur 

processen påverkar flexibiliteten i verkstaden. De tre produktionsprinciper som tas upp 

förutom flödesgrupper är linjetillverkning och funktionell verkstad. 

2.3.1 Mål för ett produktionssystem.......................................................................................................... 

Mål för ett produktionssystem är bland andra ett högt kapacitetsutnyttjande, korta 

genomloppstider och hög flexibilitet.22 Ett högt kapacitetutnyttjande nås när efterfrågan är väl 

anpassad till kapaciteten i produktionen, och man åstadkommer ett jämnt maskinutnyttjande. 

Så kort genomloppstid som möjligt i produktionssystemet är också eftersträvansvärt, vilket 

medför litet PIA och därmed få order i rörelse. En kort genomloppstid leder till jämnare 

förbrukningstakt av råmaterial och komponenter, samtidigt som leveranstid till kunden 

minskas, varför även förråd och färdigvarulager kan minskas. Slutligen innebär – som 

diskuterat – flexibilitet hur väl ett produktionssystem kan anpassa sig till rådande efterfrågan. 

2.3.2 Lina 

Att organisera produktionen utefter en tillverkningslinje innebär en produktorienterad layout. 

De olika maskiner som krävs för en färdig produkt placeras fysiskt i den ordning operationerna 

ska utföras, se Figur 4. En lina passar för en  produktion vars produkter har en begränsad 

variantflora och där få ändringar av utformningen på produkterna sker över tiden. För att få ett 

högt maskinutnyttjande av den dedikerade utrustningen är produktionsprocesser med linor 

vanlig vid massproduktion av standardiserade produkter. 23 Med linjetillverkning kan en kort 

genomloppstid åstadkommas. Dock är bristen på flexibilitet i volym och produktmix är en 

begränsande faktor, i och med linans dedikerade utrustning för enbart en produktgrupp.  

Figur 4 – Linjetillverkning 24 

2.3.3 Funktionell verkstad 

En funktionell verkstad har en maskinorienterad layout, där maskiner med samma funktion 

samlas på samma fysiska plats i verkstaden. Produktionen är uppdelad i olika avdelningar, t.ex. 

en svarv- respektive en lackeringsavdelning. Målet med utformningen är att kunna bearbeta så 

många olika typer av produkter som möjligt med hjälp av specialiserade maskinoperatörer.25  

Produkterna som tillverkas i den funktionella verkstaden görs ofta i många olika varianter med 

en låg grad av standardisering, och introduktion av nya produkter underlättas av den flexibilitet 

en funktionellt utformad verkstad erbjuder. Nackdelen med layouten är att den skapar  

                                                 
22 Produktionsekonomi, s. 46-47 
23 Intervju Bengt Lindberg, KTH 
24 http://gtcablemachine.en.made-in-china.com/productimage/ 
25 Produktionsekonomi, s. 118-119 
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 Figur 5 - Funktionell verkstad 26 

komplexa materialflöden som medför köbildning, se figur 5. Man får även långa 

genomloppstider och hög kapitalbindning i form av PIA och mellanlager. Höga 

materialhanteringskostnader och lång materialhanteringstid uppstår när material måste 

transporteras långa sträckor mellan bearbetningssteg på olika avdelningar av operatörer.  

2.3.3 Flödesgrupper 

De första flödesgrupperna utvecklades 1925 av R.E. Flanders som en modifikation av Henry 

Fords klassiska monteringslinje. De började användas i allt större utsträckning under 1990-talet 

där de var en vidareutveckling av den funktionella verkstaden. Målet var att förkorta 

genomloppstider, förenkla planering och materialtransport samt att decentralisera arbetssättet 

i verkstaden.27 Flödesgrupper delar upp verkstaden i mindre självstyrande enheter, och varje 

grupp utformas så att den kan producera specifika produkter inom en produktfamilj. 28 En 

produktfamilj definieras som en grupp av produkter som kräver liknande maskiner, operationer 

och fixturer.29 Den fysiska layouten anpassas efter hur produkten tillverkas och ger en 

produktorienterad layout. Flödesgrupper kan inte enbart tack vare sin fysiska placering av 

maskiner öka produktiviteten i en verkstad. Tillsammans med den fysiska layouten krävs 

kapacitetsplanering och bra kontroll över produktion och lager för att nå maximal effektivitet.30 

En flödesgrupp ses som en egen planeringspunkt och det är önskvärt att en långtgående 

färdigbearbetning av varje produkt sker inom flödesgruppen. Om produktfamiljer behöver 

färdas mellan flödesgrupper erhålls ett mycket mer komplicerat materialflöde – likt det i en 

funktionell verkstad – vilket är vad man vill undvika med flödesgrupper.31 Genom att placera 

flödesgruppens resurser i den ordning produkterna ska bearbetas kan korta genomloppstider 

skapas, se figur 6 på nästa sida. Vissa maskiner är svåra att placera i en flödesgrupp, t.ex. färg- 

och värmebehandlingsmaskiner, eftersom de kan vara giftiga och dessa placeras därför separat. 

                                                 
26 http://www.transtutors.com/homework-help/industrial-management/plant-layout/process-layout.aspx 
27 Produktionsekonomi, s. 143 
28 A review of cellular manufacturing – assumptions, advantages & design techniques, s. 87 
29 Ibid  
30 A review of cellular manufacturing – assumptions, advantages & design techniques, s. 89  
31 A review of cellular manufacturing – assumptions, advantages & design techniques, s. 89 
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Figur 6 – Flödesgrupper 32 

Fördelar med flödesgrupper 

I en funktionell verkstad transporteras ofärdiga produkter för varje operationssteg, men i en 

flödesgrupp sker inga transporter när en produkt väl börjat bearbetas, se figur 6. De 

materialtransporter som sker är när råmaterial från lager kommer till flödesgruppen, och när 

den färdiga produkten lämnar gruppen för att transporteras till eventuellt färdigvarulager. 

Mindre komplexa materialflöden och minskad materialhanteringstid kan därför uppnås med 

flödesgrupper, trots att viss transport av material och förflyttning av operatörer sker inom en 

flödesgrupp.   

Minskade ställtider är en annan fördel som kan uppnås efter att man infört av flödesgrupper. 

Ställtid beror mycket på likheten i de fixturer och verktyg som krävs för olika produkter. 

Eftersom flödesgruppen är utformad för att tillverka produkter med liknande form och storlek, 

kan samma fixturer och verktyg ofta användas för hela produktfamiljen. Inom flödesgrupper 

förvaras dessutom ofta de verktyg som krävs för produktfamiljen inom gruppen, jämfört med 

den funktionella verkstaden där verktyg ofta finns att hämta vid ett centralt verktygslager.33 

Med flödesgrupper kan verktygslager och tiden för verktygstransport minska.  

Ytterligare en fördel är en ökad expertis hos operatörer efter ett införande av flödesgrupper. I 

en flödesgrupps produktionscykel kommer det att cirkulera ett antal olika produkter som är 

relativt lika varandra, och gruppens operatörer kommer utföra snarlika operationer.  Därmed 

kan operatörerna snabbt få erfarenhet och producera produkter snabbare till en bättre kvalitet.  

En flödesgrupp tar upp mindre yta än t.ex. en funktionell verkstad, och kommunikationen 

mellan operatörer kan därför förbättras inom gruppen för kvalitetssäkring av produkterna, se 

figur 6.  

Begränsning av flödesgrupper 

För att uppnå fördelarna med flödesgrupper krävs det dock ofta att antalet produkter och 

varianter inom flödesgruppen är få, och att efterfrågevolymerna är höga för att åstadkomma ett 

högt kapacitetsutnyttjande av den produktspecifika utrustningen.34 En viss begränsning finns 

dock hos flödesgrupper gällande maskinutnyttjande och flexibilitet.35 Grupperna är utformade 

för att tillverka en viss produktfamilj, med en fix produktmix. Därför åläggs varje cell en 

maximal flexibilitet, givet det maximala antalet produkttyper som ska gå att tillverka. När 

produktmixen ändras över tiden kan detta orsaka obalanser i olika maskinernas 

utnyttjandegrad, när vissa av de nya produkterna inte kräver alla gruppens maskiner.  

                                                 
32 http://www.thefullwiki.org/Cellular_manufacturing 
33 A review of cellular manufacturing – assumptions, advantages & design techniques, s. 90 
34 Produktionsekonomi, s. 123 
35 A review of cellular manufacturing – assumptions, advantages & design techniques, s. 91-92 
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I den s.k. produkt-/processmatrisen av Hayes and Wheelwright ställs produkttyper mot 

produktionsprocesser, se Figur 7. 36 Processtyperna anges utifrån ökande grad av 

flödesorientering nedåt åt höger i diagonalen.  

 

Figur 7 – Produkt-/processmatrisen 37 

Som tidigare diskuterats erbjuder flödesgrupper många fördelar, men de har en viss 

begränsning i flexibilitet eftersom det rör sig om en produktorienterad layout, se figur 7. Idag 

finns en strävan bland tillverkningsföretag att öka flexibiliteten genom att diagonalen i bilden 

ovan tänjs nedåt åt vänster i den korta pilens riktning.38 I det fallet skulle ett företag som 

använder sig av flödesgrupper kunna ha en större variation av produkter, samtidigt som en 

effektiv tillverkning nås i en långtgående flödesorienterad produktion.  

3 Flödesgrupper och Lean 
Detta avsnitt ger en sammanfattning av Lean, och beskriver några centrala principer inom 

filosofin. Syftet är att senare undersöka om dessa principer införts med flödesgrupper hos de 

företag som besökts. Om företagen infört andra Lean-koncept tillsammans med flödesgrupper, 

kan det vara intressant att se vilka effekterna blivit med avseende på flexibilitet.  

3.1 Sammanfattning av Lean 
Enligt Lean Production anses flödesgrupper vara ett viktigt verktyg för att åstadkomma en 

flexibel tillverkning med kundanpassade produkter. Enligt Lean ska kunden vara i centrum, och 

ett produktionssystem ska alltid kunna leverera rätt produkter inom en kort och säker 

leveranstid.  

För att uppnå en flexibel tillverkningsprocess med kundanpassade produkter räcker det enligt 

Lean inte med att införa flödesgrupper på den nivån att man enbart omgrupperar maskiner och 

analyserar tillverkningsbehov utifrån produktfamiljer. För att åstadkomma korta 

genomloppstider, bra kvalitet och en stor variation av produkter behöver Lean införas som ett 

helhetskoncept på alla nivåer i ett tillverkningsföretag.39 Med detta menas att andra Lean-

principer bör tillämpas tillsammans med flödesgrupper.  

                                                 
36 Produktionsekonomi, s. 141-142 
37

 Produktionsekonomi, s. 141 
38

 Produktionsekonomi, s. 142  
39

 Lean Thinking, s. 90-92 

Processtyp:

I. Låg 
volym, ej 

standard

II. Låg volym, 
många 

produkter

IV. Hög volym, 
standard, 

dagligvara

I. Fast position Fartyg

II. Funktionell verkstad Tung utrustning

III. Flödesgrupper Truckar

IV. Lina Mikrovågsugnar

V. Kontinuerlig tillverkning Pappersmassa

III. Hög volym, få 
stora produkter

Produkttyp:
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Målet med Lean är att skapa en tillverkning enligt ”Just In Time” (JIT) – rätt delar ska nå rätt 

plats vid rätt tidpunkt, utan onödiga lager, mellansteg och defekter. Se figur 8 för en förklaring 

av innehållet i JIT. 

  
 

Figur 8 - Implementationsplan för JIT 40 

Centralt inom Lean är att få produktionen att flöda med hjälp av JIT. Det traditionella sättet har 

varit att ordna allt i batcher för att undvika omställningar. Enligt Lean är batch-tänkande 

ineffektivt, eftersom inga enheter kan förflyttas framåt i tillverkningen innan hela partiet är 

färdigbearbetat i varje operation.41 Det ger långa väntetider mellan arbetsstationer, och mer 

arbetskraft och utrymme krävs för att transportera produkter mellan operationssteg. Risken för 

defekter ökar också enligt Lean när uppsikt över enskilda produkter försvåras. Enstycksflöde 

eller väldigt små partistorlekar i flödesgrupper ska enligt Lean kunna lösa dessa problem. Man 

minskar behovet av lagring och transport,  vilket medför kortare ledtider. Risken för defekter 

sjunker eftersom det är lättare att hålla uppsikt över enskilda produkter. Genom detta kan 

orsaker till defekter enkelt diskuteras, och en kultur kring kontinuerlig förbättring kan skapas 

tack vare att problem förs upp till ytan direkt.  

3.2 Metoder inom Lean 
Cross-training av personal 

Med ”cross-training” menas att man lär ut standardiserade arbetsmetoder för alla processer 

inom en flödesgrupp till all operatörer, och de kan på så vis utveckla olika kompetenser och 

arbeta på flera stationer inom cellen. Cross-training är ett viktigt hjälpmedel för teamet i en 

flödesgrupp för att kunna hantera förändringar i produktionen. Om t.ex. en operatör är 

frånvarande kan någon annan ta över arbetet, och flödet avbryts inte, se figur 9 på nästa sida. 

                                                 
40 Produktionsekonomi, s. 51 
41 Cellular manufacturing – One-Piece Flow for Workteams, s. 4 
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Figur 9 – Cross-training av operatörer 42 

Även vid volymändringar kan antalet operatörer anpassas, och man får en ökad flexibilitet inom 

flödesgruppen. Ett kriterium för att en flödesgrupp ska sägas ha helt ”cross-trained teams” är att 

alla operatörer i gruppen ska kunna manövrera alla maskiner. Det bör också enligt Lean finnas 

dokumentation om alla operatörers utvecklingskurva och färdigheter tillgänglig vid 

flödesgruppen. Slutligen bör också rotation inom flödesgruppen ske frekvent – dvs. att 

operatörer skiftar arbetsuppgifter mellan maskinerna enligt ett förbestämt schema. 43  

Utformning av flödesgruppen 

Flödesgruppen bör enligt Lean vara utformad i en U- eller C-form så att startoperationen 

hamnar nära slutet av tillverkningen, se Figur 9. Det underlättar för kvalitetssäkring när 

personer tidigt i tillverkningen enkelt kan kommunicera med personen vid slutsteget.44 Ett 

kriterium för en bra utformning på flödesgruppen är att alla operatörer kan utbyta material 

med varandra utan att gå mer än 1 meter.45 

Implementering av takttid i flödesgruppen 

Takttid innebär att det man producerar under en dag är likställt med den dagliga efterfrågan, 

och är en central princip inom Lean. Enligt Lean ska takttiden ändras så fort efterfrågan ändras. 

Inom Lean använder man sig därför av ”heijunka”, där takttiden alltid ska stämma överens med 

kvoten mellan beställt antal varor och antalet tillgängliga produktionstimmar.46 Syftet är att 

åstadkomma ett jämnt flöde med små lager. För att produktion efter takttid ska vara möjlig bör 

information göras visuellt tillgänglig vid cellen och visa planerad produktion för dagen, tim- 

eller skiftvis. Informationen ska även visa skillnaden mellan planerad och utförd produktion och 

förklaringar till varför produktionen inte hinner med i takten om så är fallet.47  

Enstycksflöde 

Enstycksflöde innebär att en produkt i taget bearbetas inom flödesgruppen. Kriterier för att en 

flödesgrupp ska ha uppnått ett enstycksflöde är att enbart ett stycke material blir bearbetat och 

förflyttat mellan operationer i varje förflyttningssteg och att det inte finns väntande material 

mellan angränsande operationssteg.48 Det är mycket svårt att uppnå ett fullständigt 

                                                 
42

 http://www.nist.gov/mep/manufacturers/process-improvements.cfm  
43 A framework for assessing the use of lean production practices in manufacturing cells, s. 3215 
44 Lean Thinking, s. 63 
45 A framework for assessing the use of lean production practices in manufacturing cells, s. 3217 
46 Lean Thinking, s. 70 
47 A framework for assessing the use of lean production practices in manufacturing cells, s. 3216 
48 Ibid  
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enstycksflöde i en daglig tillverkningsprocess.49 En förutsättning för att enstycksflöden ska nås 

är att man kommit långt i arbetet med att reducera eller eliminera ställtider.  

Decentraliserat kvalitetsarbete 

Med kvalitet avses en produkts förmåga att uppfylla kundens förväntningar och krav.50 

Kvalitetsarbete är ett av de viktigaste koncepten inom Lean, eftersom dålig kvalitet leder till 

omarbetning av produkter vilket anses vara ett stort resursslöseri. Arbetet med kvalitetssäkring 

bör vara decentraliserat till flödesgrupperna inom produktionen. Kriterier för att Kaizen, dvs. 

arbete med ständiga förbättringar inom en flödesgrupp ska ha uppnåtts är att medarbetarna 

ska vara involverade i olika initiativ till förbättringsarbete, se figur 10. Olika grupper som 

arbetar med detta ska utses av operatörerna själva eller av flödesgruppens team-chef.51  

 

Figur 10 – Metod för decentraliserat kvalitetsarbete med Kaizen 52 

Dragande flöde och Kanban 
För att undvika att producera oönskade produkter bör man enligt Lean låta kunden ”dra” 
produkten genom systemet m.h.a. ett dragande flöde. Traditionellt  ”pushas” produktionen; man 
producerar efter prognos och levererar till kund från färdigvarulager. Ett effektivt flöde i 
produktionen utan onödiga mellanlager fås genom att varje station triggar igång processen i 
föregående steg med hjälp av en signal. Till slut leds man till steget där kunden beställer.  En 
metod som används för att ge signaler är s.k. Kanban-kort. Kanban är kort som cirkulerar för att 
erhålla ett enkelt och transparant informations- och materialflöde, och produktionssteg utförs  
endast när ett Kanban-kort nått en station efter att ha skickats från stationen efter. Kanban kan 
dels användas för att trigga igång ett bearbetningssteg och dels för att beställa verktyg, fixturer 
och annat förrådsmateriel till en flödesgrupp. Se figur 11 för exempel på utformning av ett 
Kanban-styrt dragande flöde.  

Figur 11 – Exempel på dragande flöde med Kanban 53 

                                                 
49 Lean Thinking, s. 51-52 
50 Produktionsekonomi, s. 42 
51 A framework for assessing the use of lean production practices in manufacturing cells, s. 3215 
52 http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/  
53 http://www.velaction.com/definition-kanban-pdf/ 
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Ett flertal kriterier finns för att ett dragande flöde ska kunna sägas ha införts. Det ska t.ex. finnas 
visuellt tillgänglig information över maximal lagerhållning inom flödesgruppen – råmaterial, PIA 
och slutprodukter.  Det ska även finnas standardiserade rutter för hur råmaterial tas in i 
flödesgruppen och för hur slutprodukter hämtas, och standardiserade tidpunkter för detta.54 

4 Flödesgrupper – resultat efter införande  
Ett flertal studier har tidigare genomförts för att undersöka vad resultaten blivit efter en 

implementation av flödesgrupper. Nedan kommer en sammanfattning att ges av tre sådana 

studier, och avsnittet kommer att behandla varför de undersökta företagen valt att införa 

flödesgrupper, vilka fördelarna blev och vilka begränsningar som upptäcktes. De tre studierna 

är ”Cellular manufacturing at 46 user plants: Implementation experiences and performance 

improvements” (Studie 1), “Cellular manufacturing in the U.S. industry: a survey of users” 

(Studie 2) och “Lean Production: Experience among Australian organizations” (Studie 3).  

4.1 Motiv till att införa flödesgrupper 
Några av de starkaste motiven till att införa flödesgrupper i Studie 1 var att öka kvaliteten på 

produkterna, förbättra tiden för svarstid mot kundorder och öka tillverkningsflexibiliteten, 

samt att minska rörelsesträckor, PIA och ledtider.55 Motivet att minska svarstiden mot kunder 

är enligt studien särskilt intressant eftersom det jämfört med tidigare studier inte framhållits 

som starkt. Det kan återspegla att man mer och mer börjar tänka i termer av “kundnöjdhet” tack 

vare fokus på kvalitet genom framväxten av Lean.  

Motiv för att införa flödesgrupper i Studie 2 var att minska PIA, ställtider, ledtider och 

materialhantering, samt att förbättra kvaliteten på produkterna.56 Andra motiv som lyftes fram 

var att flödesgrupper borde passa strategin om förbättrat team-work i organisationen. 

I Studie 3 har de företag som undersökts kommit längre med sitt Lean-arbete än företagen i de 

två tidigare studierna. Karaktäristika för Lean är enligt artikeln att företagen ska ha en ”team-

baserad” organisation med flexibla operatörer som tar ett stort ansvar för de aktiviteter som 

utförs. Aktiv problemlösning på verkstadsgolvet ska ske med t.ex. Kaizen, och en produktion 

med små batcher ska upprätthållas. Motiven för att implementera flödesgrupper och andra 

Lean-principer var en strävan att fokusera på kunden, och förbättra den bristfälliga 

problemlösningsmetodiken i produktionen.57 Andra starka motiv var ett behov av ökad 

flexibilitet i tillverkningen.  

 4.2 Fördelar efter implementering 
I Studie 1 kunde de största förändringarna ses i form av minskat rörelseavstånd och tid för 

rörelse, kortare genomloppstider, kortare svarstid mot kunder, minskad PIA-lagring och 

minskade ställtider. 53% av de tillfrågade företagen uppgav att flexibiliteten i tillverkningen 

hade förbättrats.58 Flexibiliteten som åsyftades var att man lättare kunde hantera en variation 

av komponenter, och att omställningar i maskiner kunde göras oftare. 40 % av företagen erhöll 

en minskning i svarstid mot kundorder.59 En annan positiv effekt var att ”ägandet” av 

                                                 
54 A framework for assessing the use of lean production practices in manufacturing cells, s. 3216 
55 Cellular manufacturing at 46 user plants: Implementation experiences and performance improvements, s. 33-34 
56 Cellular manufacturing in the U.S. industry: a survey of users, s. 1515 
57 Lean Production: Experience among Australian organizations, s. 47 
58 Cellular manufacturing at 46 user plants: Implementation experiences and performance improvements, s. 38 
59 Cellular manufacturing at 46 user plants: Implementation experiences and performance improvements, s. 36-37 
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arbetsuppgifter ökade bland de anställda i flödesgrupperna. De anställda började ta mer ansvar 

för de processer de skötte, och tränades i att lösa problem frekvent. Det som utmärkte 

förbättringarna var att en kontinuerlig förbättring av processer skedde på verkstadsgolvet utan 

att några anställda byttes ut.   

I Studie 2 rapporterade företagen förbättringar inom områdena genomloppstid, PIA, 

materialhantering, ställtider och kvalitet. Genomloppstiden minskade med i genomsnitt  

45 % bland företagen, PIA med 41 %, materialhanteringstiden med 39 % och ställtider med  

32 %.60 Faktorer som snabbare upptäckt av defekter när batcher krympte, en bättre tränad 

personalstyrka och standardiserade arbetsprocesser medförde att man man i genomsnitt fick 

29 % minskning i defekter.61 Vad gäller personalens roll inom flödesgrupperna kunde ett antal 

positiva effekter urskiljas. Hos 34 % av företagen sa operatörerna att de trivdes mer med sitt 

arbete nu. Man blev förutom operationerna ansvariga för inspektion av komponenter och 

materialhantering på 80 % av de undersökta företagen efter implementeringen av 

flödesgrupperna. 87 % av företagen sade sig ha operatörer som nu kunde manövrera flera av 

maskinerna i cellen. En annan lärdom som studien redovisar är att man måste involvera hela 

personalstyrkan tidigt i processen vid ett införande av flödesgrupper. De mest kritiska 

faktorerna för ett lyckat införande är relaterade till den mänskliga sidan. Det är viktigt att hålla 

alla anställda informerade, ge operatörer chans att bli “cross trained”, göra pilotprojekt och inte 

underskatta tiden det tar att omvandla en funktionell verkstad till en flödesorienterad.  

I Studie 3 sa två tredjedelar av de tillfrågade företagen att de erhållit en strategisk fördel av att 

ha implementerat Lean, där de tydligaste förbättringarna skett inom områdena 

marknadspositionering, kundrelationer och kvalitet. Andra positiva effekter var en ökad 

flexibilitet, bättre produktivitet, bättre relationer till leverantörer och en förändring från en 

reaktiv till en proaktiv organisation.  Man tillfrågade företagen vilka Lean-koncept de hade 

börjat arbeta med och fick det visade sig att 47 % arbetade med Kaizen, 39 % med Kanban och 

att 21 % hade infört flödesgrupper i produktionen.62 Inom studien förvånades man över att 

siffrorna inte var högre, eftersom dessa principer är centrala inom Lean.  

4.3 Problematik efter införande av flödesgrupper 
I Studie 1 var negativa resultat av operationellt slag i vissa fall obalanser inom flödesgrupper. 

Svårighet i att balansera arbetsbördan inom en cell gjorde att man fick svårt att ha ett jämnt 

flöde av produkter genom cellen.  Liknande problem upptäcktes i Studie 2. När produktmixen 

ibland ändrades till följd av efterfrågeändringar, blev belastningen på vissa flödesgrupper som 

utformats för en viss produktfamilj liten, när några maskiner användes mer än andra. Från 

Studie 3 kunde inga resultat utläsas kring problematik efter införande av flödesgrupper.  

 

 

 

                                                 
60 Cellular manufacturing in the U.S. industry: a survey of users, s. 1524-1525 
61 Ibid 
62 Lean Production: Experience among Australian organizations, s.47 
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5 Fallstudier 
Under fallstudien besöktes tre tillverkningsföretag för att undersöka hur de hur de arbetar med 

flexibilitet, hur de valt att utforma flödesgrupper och huruvida de arbetar med andra Lean-

principer utöver flödesgrupper. De avdelningar som besökts på tillverkningsföretagen är 

Sandvik Coromants bearbetning av svarv-, fräs- och borrverktyg, Atlas Copcos montering av 

handhållna verktyg och VCEs avdelning för bearbetning och montering av axlar och 

transmissioner.. De frågor som ställdes till företagen är utformade efter de delfrågeställningar 

som presenterades i rapportens första kapitel.  

I följande delkapitel är frågor med respektive svar redovisade utifrån innehållen i de olika 

kapitlen i rapportens teoridel. Först redovisas hur företagen arbetar med flexibilitet, därefter 

effekter efter införande av flödesgrupper och slutligen huruvida företagen arbetar med andra 

Lean-principer än flödesgrupper. Avslutningsvis ges en sammanställning.  

5.1 Flödesgrupper och Lean på Sandvik Coromant 
Avdelningen GV på Sandvik Coromant i Gimo delas in i tre produktionsdelar: GVH som 

bearbetar svarvverktyg, GVR som bearbetar fräs- och borrverktyg och GVM som är en 

serviceavdelning. På GVH där besöket gjordes arbetar man i flödesgrupper sedan 1990-talet. 

Vad menas med flexibilitet hos er? 

På avdelningen arbetar man med intern och extern flexibilitet. Om en maskin går sönder måste 

flexibilitet finnas i form av kapacitet så att produktionen inte stoppas. Därför finns t.ex. 

parallella flöden, där flera grupper kan användas till flera produkter. Extern flexibilitet är vad 

avdelningen kallar flexibilitet mot marknaden. Man ska t.ex. vara flexibel inom produktmixen, 

och prestera lika bra oavsett var i produktbredden man tillverkar. I dagsläget är ledtiden alltid 

maximalt 5 dagar från order till leverans, oavsett vilken produkt som tillverkas.  

Hur arbetar ni för att öka er flexibilitet? 

En del av arbetet rör ställtidsreduktion. I dagsläget är mycket omställningar 

bortautomatiserade tack vare fleroperationsmaskiner. På svarvarna finns fortfarande ställ, och 

där görs kontinuerliga arbeten med t.ex. SMED för att få ner tiderna. Idag görs 5-6 omställningar 

om dagen, vilka tar 20-30 minuter vardera. Alla på verkstadsgolvet är väl informerade om 

arbetet med ställtidsreduktion och emellanåt klockar man operatörer i förbättringsarbetet av 

ställtider.   

Konceptet med modularisering utvecklas också för ökad flexibilitet. I dagsläget finns samma 

grundkonstruktion på många av produktfamiljerna, med standardiserade gränssnitt. Det finns 

ett väl utvecklat s.k. parameterprogram för att förstora och förminska varianter inom en 

produktfamilj och avdelningens produkter är idag helt ”familjebyggda”. Sammanförande av 

produkter till produktfamiljer är ett viktigt inslag för att öka flexibiliteten, och produktionen 

skulle inte kunna ha dagens ledtid utan detta verktyg.  

Vidare går orderingången på avdelningen upp och ner, och vissa perioder behöver operatörer 

lånas ut mellan flödesgrupper. Man har arbetat länge med att utbilda operatörer så att de kan 

flytta sig inom och mellan flödesgrupper, vilket är en förutsättning för bra volymflexibilitet.  

Vilka var motiven till att införa flödesgrupper på avdelningen? 

Det största motivet på avdelningen var minskad genomloppstid. Tidigare hade avdelningen en 

stor planerings- och kontrollavdelning, och mellan varje operation gjordes rapporteringsarbete. 
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Allt detta ansågs vara ett stort slöseri, och genomloppstiden var i genomsnitt en månad för en 

typisk högvolym produkt. I arbetet med flödesgrupper valde man att fokusera på just tiden i 

produktionen, eftersom den är starkt indirekt kopplad till flexibilitet mot kunder. Man 

hoppades även på att flödesgrupper skulle skapa förutsättningar för att erbjuda kundanpassade 

produkter om genomloppstiden sjönk, och även bli bättre på att vara lyhörd mot kunder. 

Vilka fördelar har införandet av flödesgrupper medfört? 

3 månader efter implementeringen av flödesgrupper hade genomloppstiden sjunkit från 25 till 

10 dagar, och inom 6-7 månader till 3-5 dagar. Operatörer och produktionsledare trodde att det 

skulle bli  svårare att ta volymvariation efter övergången till flödesgrupper, men oväntat blev 

det just tvärtom. I dagsläget görs all planering i början av varje skift, och det finns inte en central 

funktion på produktionsgolvet som tidigare där planering av produktionen skedde ad hoc. 

Vidare är kundanpassning viktigt för Sandvik idag, och tack vare korta ledtider upplever man att 

det blivit lättare att kundanpassa produkterna när man blivit mer responsiv mot efterfrågan. 

I och med att man infört av flödesgrupper skapades lag om 15-30 personer av de totalt 300 

anställda i verkstaden med en chef för varje lag. Operatörerna upplevdes mer intresserade av 

sitt arbete efter detta, och alla var med och drev förändringsarbetet. Innan arbetade många 

operatörer mycket individuellt, med en hög grad av specialisering. Arbete med kvalitet har ökat 

efter införandet av flödesgrupper har införts, och operatörer inom en flödesgrupp utför 

dagligen olika aktiviteter inom ramen för detta arbete.  

Vilka Lean-koncept infördes i samband med att flödesgrupperna introducerades? 

Att bredda operatörernas kompetens genom cross-training är utbrett. Exempelvis använder 

man kunskapsmatriser, där operatörers kunskapsnivå för olika maskiner inom flödesgruppen 

dokumenteras. Man arbetar inte med kontinuerlig rotation inom bearbetningen, men 

operatörer kan flytta på sig vid behov.  

Arbete efter takttid på dagsbasis sker inte inom bearbetningen, men man planerar 

tillverkningsbehovet i perioder om 4 veckor vilket bryts ner till dagliga mål. Planerad daglig 

tillverkning stäms av i ”24-timmarspuls”-möten som sker en gång per skift. ”Pulserna” anses 

vara ett bra hjälpmedel för att redovisa status för produktionen, och det är ett bra verktyg för 

ständiga förbättringar som ökar produktiviteten långsiktigt.  

Enstycksflöden finns inom andra avdelningar i produktionen, där de största och dyraste 

produkterna tillverkas. Inom flödesgrupperna på bearbetningen är partistorleken i genomsnitt 

fortfarande ca 15 st produkter.  

Vad gäller dragande flöde används inte detta inom bearbetningen och man tillverkar på prognos 

för perioden om 4 veckor. Dock startar man ingen tillverkning utan att en order är lagd i 

systemet, och man bygger inte upp lager mellan bearbetningsstationer. Kanban har införts för 

alla verktyg, förrådsmateriel och lager i produktionen. Man sitter t.ex. inte längre och beställer 

nya verktyg ad hoc när något behövs, vilket tidigare tog mycket tid.  

Inom avdelningen har man kommit långt med decentraliserat kvalitetsarbete. Alla operatörer 

dokumenterar en defekt så fort den uppkommit på uppsatta ”kvalitetstavlor” vid sin station. 

Man arbetar mycket med kassationsmål, och bryter ner dessa för varje maskin för att nå 

avdelningsmålen. 24-timmarpulsen är tänkt att ge motivation för operatörer att lyfta problem 

och diskutera förbättringsidéer med produktionsledaren.  
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Hur viktigt är det att arbeta med Lean för en lyckad implementering av flödesgrupper? 

Inom GWH6 anser man att det är viktigt att använda andra Lean-koncept tillsammans med 

flödesgrupper. Man anser att Lean handlar om ett systemtänkande och ledarskap, och att få alla 

i produktionen att driva förändringsarbete. Ett av de viktigaste Lean-koncepten är därför att 

arbeta med kvalitet och ständiga förbättringar.  

Vilka är begränsningarna med flödesgrupper med avseende på flexibilitet? 

Inom en flödesgrupp kan man inte börja producera en ny produkt som är helt olik 

produktfamiljen som redan tillverkas där, eftersom man bygger upp flödesgrupperna efter 

storlek på arbetsstycket som ska bearbetas och typ av infästningskoppling produkten kräver. 

Många produkter går i dagsläget inte att placera i flödesgrupper, vilket man skulle vilja ändra. 

Flexibilitet i produktmix inom flödesgrupper är en begränsande faktor som gör att situationen 

fortfarande ser ut så.  

5.2 Flödesgrupper och Lean på Atlas Copco Tooling 
Monteringsavdelningen på Atlas Copco Tooling (Atlas) i Tierp monterar tryckluftsdrivna 

verktyg, t.ex. skruv- och mutterdragare. Under 2012 har man genomfört ett projekt där man 

infört en stor flödesgrupp med takttid, och målet är att hela avdelningen inom två år ska bestå 

av taktade flödesgrupper. Resten av monteringen är uppbyggd i flöden efter produktfamiljer, 

men utan takttid och andra Lean-koncept som återfinns inom den taktade flödesgruppen.  

Vad menas med flexibilitet hos er? 

På Atlas avser flexibilitet förmågan att hantera variationer i volym och produktflora. Korta 

genomloppstider anses också som en typ av flexibilitet, och att kunna ta in nya produkter i 

produktionen. På Atlas säljs produkten redan innan den är pilotbyggd – dvs. konstruerad – 

vilket ger en hård tidspress. Ledtid mellan konstruktion och att få ut något i produktion beror 

sedan på om det är en helt ny produktfamilj eller om det är en kombination av befintliga 

komponenter. 

Hur arbetar ni för att öka er flexibilitet? 

Atlas arbetar mycket med ställtidsreduktion. På monteringen sker omställningar i form av 

inställningar för vissa monteringsverktyg. Pressar och speciella verktyg används för att sätta 

ihop produkter, och det sker riggning för varje produktvariant. Arbete med att ta fram lösningar 

för att få kortare omställningstider pågår, t.ex. genom smart konstruktion av 

monteringsverktygen. Atlas anser att de till följd av sin breda variantflora måste kunna ställa 

om snabbt, för att vara flexibla mot kund. 

Modularisering anses också vara viktigt för flexibiliteten och ett krav för en ekonomiskt hållbar 

produktion. Tidigare tog varje produktionsdel inom monteringen fram var sin modell av 

produkter, vilka ofta blev i samma storlek/form som en annan avdelnings modell. Detta gjorde 

att produkter som egentligen var lika tillverkades i dubbel uppsättning, och detta blev kostsamt. 

Mycket arbete pågår därför nu med att synkronisera mellan konstruktion och produktion.  En 

utmaning inom ramen för modularisering är att utveckla produkter så att flöden balanseras 

inom flödesgruppen. En konstruktör kan t.ex. ta fram en modulbaserad produkt, där en modul 

per arbetsstation är tänkt att monteras. Ibland måste dock några av produkternas moduler 

flyttas mellan stationer om de har för mycket arbetsinnehåll, vilket skapar obalans i flödet.  
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Vilka var motiven till att införa flödesgruppen på avdelningen? 

Högsta ledningen på Atlas beslutade att genomföra ett projekt med flödesgrupper för att ändra 

tankesättet i produktionen. Man hoppades kunna sprida metoden till resten av monteringen om 

den verkade lönsam. Ett övergripande motiv var att flödesgrupper ansågs vara ett strategiskt 

överlevnadsverktyg för att vara konkurrenskraftig som fabrik. Andra motiv fanns inte när 

uppdraget startade, men egna motiv byggdes upp inom projektgruppen.  Man visste t.ex. man 

att tiden för montörers förflyttning i verkstaden var lång och därmed ett slöseri, och minskade 

förflyttningssträckor blev därför ett mål för projektet. Slutligen hade man motiv att bli mer 

yteffektiv, och med kortare avstånd mellan stationer i och med flödesgrupper hoppades man att 

mindre yta skulle tas upp. 

Vilka fördelar har införandet av flödesgrupper medfört? 

Stora vinster har uppnåtts på avdelningen i form av att avvikelser tydliggörs på processnivå 

tidigt, och problem kan lösas direkt. Kvalitetsutfallet har blivit bättre, och kvalitetsarbetet har 

medfört kortare genomloppstid totalt. Om alla små avvikelser åtgärdas direkt, fortplantas inte 

problem som på längre sikt kan medföra stora förseningar i produktionen. I den nya taktade 

flödesgruppen har genomloppstiden sjunkit  från 2,5 dagar till 3 timmar för ett parti om 20 

produkter. Partistorlekar har kunnat sänkas från 10-15 produkter till 5. Målet är att komma ner 

mot enstycksflöde. Just nu monteras de 8 vanligaste produktfamiljer i flödesgruppen. Av dessa 

produktfamiljer kan 250 olika slutprodukter fås, vilka utgör 80%  av den totala 

försäljningsvolymen. Andra fördelar med flödesgruppen är att man nått en bättre 

kommunikation mellan montörer, fått ett visuellt flöde av material och färre och kortare 

sträckor att förflytta material och personal mellan stationer. 

Vilka Lean-koncept infördes i samband med att flödesgrupperna introducerades? 

Cross-training har införts med matrisschema över montörernas kompetens. Rotation inom 

flödesgruppen ska ske, och tanken är att montörerna själva ska komma på en lösning för detta, 

t.ex. att man roterar var tredje takt. Syftet med rotation är hög flexibilitet inom flödesgruppen 

och att inte vara beroende av någon person. Kontinuerlig rotation ska även ske mellan grupper 

för att vid volymförändringar kunna flytta resurser under en period.   

Den taktade flödesgruppen är U-formad. Monteringen är rak, och kittningen sker på andra sidan 

av ”hästskon”. Personerna i gruppen kan enkelt kommunicera med varandra eftersom de sitter 

knappt en meter ifrån varandra.  Bra kommunikation är avgörande för kvaliteten på 

produkterna, varför man inte byggde höga väggar mellan ”monteringsbåsen” i gruppen.   

Inom flödesgruppen arbetar man med en 20-minuterstakt. I de andra monteringsflödena 

kommer man successivt att övergå till takttid framöver. 

Långsiktigt arbetar man mot enstycksflöden inom monteringen. Ett enstyckflöde skulle påverka 

kittningen av komponenter till monteringslinan, och för att bibehålla effektivitet måste man då 

installera t.ex. ett ”pick-to-light”-system, se Figur 12 på nästa sida. Vid ett sådant finns 

plocklistan redan inmatad, och en lasermarkering tänds på en färdig låda för att visa att det är 

den man ska plocka till en viss produkt. Ingen lista behöver bockas av eftersom montören 

plockar utifrån lamporna. På monteringen har man inte ett dragande flöde direkt från kund, 

utan man bygger mot lagernivå. Inom flödesgruppen finns dragande flöde utan mellanlager tack 

vare takttiden. Slutprovningen är önskvärd att få med i takttiden för att få ett helt dragande 

system. Kanban används på flera håll inom monteringen. I den taktade flödesgruppen är det helt  
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Figur 12 - Pick-to-light-system 63 

Kanban-styrt mellan stationerna, samt mellan kittningen och monteringslinan. Korten sitter på 

lådan med komponenter som transporteras på en räls som går parallellt med stationerna i 

flödet, likt utmed figur 12.  

Innan man införde flödesgruppen med takttid tog problem lång tid att lösa, när det inte fanns 

krav att diskutera problem på en gång. Med takttid går det inte att vänta, och numera tas 

avvikelser upp för diskussion direkt för att hitta rötter till problem. Detta påverkar 

genomloppstiden indirekt, eftersom produktionen inte stannas lika ofta när felen inte 

återkommer. Med decentraliserat kvalitetsarbete anser man därför att det också blir lättare att 

hantera volymförändringar. Ett stort ansvar för kvalitetsarbetet vilar på gruppens individer, och 

kvalitetsproblem och förbättringsförslag skrivs kontinuerligt upp på de tavlor som finns vid den 

taktade flödesgruppen. 

Hur viktigt är det att arbeta med Lean för en lyckad implementering av flödesgrupper? 

På Atlas är det jätteviktigt. Lean handlar om att ändra sättet att tänka, och långsiktig förändring 

sker inte om några enstaka Lean-verktyg plockas ut. Lean-arbetet ska enligt Atlas vara förankrat 

på alla nivåer inom företaget, och metoderna måste tillämpas varje dag av medarbetare på 

verkstadsgolvet. Därför anses cross-training och decentraliserat kvalitetsarbete vara koncept 

som bör införas tillsammans med flödesgrupper för ökad flexibilitet.   

Vilka är begränsningarna med flödesgrupper med avseende på flexibilitet? 

För att flödesgrupper ska vara lönsamma bör de vanligaste produkterna tillverkas här enligt 

Atlas. Med den dedikerade monteringsutrustningen för en produktfamilj blir det svårt att ha 

specialprodukter i en flödesgrupp. Långsiktigt är målet att även få in specialprodukter i en 

flödesgrupp, vilket förhoppningsvis kommer att ske när man blir mer effektiv inom 

modularisering. Monteringen måste vara kravställare mot design av produkter, så att 

specialprodukter kan designas på ett mer modulärt sätt. Modularisering anses vara viktigt för 

att undvika att produkter hamnar i komplexa och kostsamma sidoflöden.  

 

5.3 Flödesgrupper och Lean på Volvo Construction Equipment 
VCE Equipment (VCE) är en komponentfabrik för traktorer, asfaltläggare och grävmaskiner som 

monteras i Växsjö och Arvika. År 2006 började man arbeta med Component Step 09, vilket är ett 

projekt med målet att göra fabriken flödesorienterad inom både bearbetning och montering. 

                                                 
63 http://riverplusblog.com/2011/06/16/  
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Vad menas med flexibilitet hos er? 

Att kunna ställa om efter efterfrågan, vid både uppgång och nedgång. Flexibilitet i produktmix 

anses också viktigt, och är en utmaning eftersom det medför relativa volymförändringar.  

Hur arbetar ni för att öka er flexibilitet? 

Arbete med ställtidsreduktion genom t.ex. SMED-projekt pågår kontinuerligt. Fortfarande finns 

mycket omställningstid i bearbetningen eftersom man producerar så många olika artiklar.  

Modularisering är ett annat stort projekt som pågår och som anses höra ihop med flexibilitet. 

Tidigare kunde vilken produkt som helst tas in i produktionen, och man förstod inte varför 

skilda produkter behövde likna varandra vad gällde bearbetningsbehov. Flödesgrupperna har 

medfört att vissa produkter inte passar i alla flödesgrupper. En stor fördel med flödesgrupper 

har således varit att man förstått modulariseringens roll för att kunna åstadkomma en 

kostnadseffektiv produktion och samtidigt kunna erbjuda kundanpassade produkter. Arbetet 

med modularisering anses måste öka enligt VCE för att produktion i flödesgrupper ska vara 

lönsamt.  

Vilka var motiven till att införa flödesgrupper på avdelningen? 

Att minska ledtiderna ansågs vara den största anledningen. Man hade tidigare väldigt komplexa 

flöden och byggde enorma lager med en ledtid på flera veckor. I takt med en volymuppgång 

2004 fick man i den då funktionellt utformade verkstaden platsbrist för maskiner och lager. Det 

uppstod en panikartad situation som gjorde att man insåg att ett nytt tänkande behövdes. Andra 

motiv till att införa flödesgrupper var att man ville få kontroll på flöden och processer, och att 

personal inom olika avdelningar skulle känna mer ansvar för produkterna. Ägandeskap och 

kvalitetskontroll i det dagliga arbetet ansågs viktigt att implementera. Att få kontroll över 

variation och arbeta mer kostnadseffektivt med variation av produkter var ytterligare motiv. På 

VCE anser man att det idag ställs höga krav på variation, och man måste därför vara flexibel mot 

olika typer av krav från kunder.  

Vilka fördelar har införandet av flödesgrupper medfört? 

Kortare genomloppstider och bättre kvalitet har uppnåtts inom bearbetningen. En sats om 200 

artiklar tar 8 timmar med dagens utformning, mot flera veckor tidigare. Gällande kvalitet kan 

inga siffror visas p.g.a. konfidentialitet. Mindre komplexa flöden för material och förflyttning av 

operatörer har även uppnåtts. Tack vare lägre lagerhållning har mycket yta sparats i 

verkstaden.   

Vilka Lean-koncept infördes i samband med att flödesgrupperna introducerades? 

Stort fokus har legat på cross-training av operatörer och montörer, eftersom det anses öka 

flexibiliteten i verkstaden. Inom monteringen finns särskilda certifieringsnivåer för att utföra 

olika uppgifter, där man får större ansvar tills att man är helt flexibel inom sin cell. Man har 

även utvecklat kompetensmatriser för operatörer inom alla flödesgrupper.  

Decentraliserade kvalitetsarbete infördes också i samband med flödesgrupper. I detta 

uppmuntras man att ta upp problem direkt, och tavlor finns uppsatta vid varje flödesgrupp där 

anteckningar om defekter och förbättringsförslag kan lämnas. Centralt i bearbetningen finns en 

planeringsstation, där man kan lämna förslag på övergripande förbättringar för produktionen.  
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Takttid enligt Lean-definition finns inte inom bearbetningen, utan man försöker balansera ut 

flödet med hjälp av mellanlager. Vid stora variationer i orderingången ändras den totala 

takttiden för produktionen, medan man vid mindre förändringar lägger till fler skift per vecka. 

 

Inom flödesgrupperna används dragande flöde, men med en viss grad av mellanlager mellan 

maskinerna. I monteringen råder enstycksflöde, men i bearbetningen finns större 

partistorlekar. Dock frångås aldrig principen i bearbetningen om att materialet inte får lämna 

cellen förrän det är helt färdigbearbetat. 

Hur viktigt är det att arbeta med Lean för en lyckad implementering av flödesgrupper? 

På VCE anses detta vara jätteviktigt, och man utvecklar just nu det egna Lean-huset VCE 

Production Systems, se figur 13. Syftet är att med ett egenutvecklat verktyg kunna förankra 

arbetsmetoder inom Lean på alla nivåer i företaget. I takt att hela VCE går mot en 

flödesorienterad produktion behöver man arbeta andra Lean-principer än flödesgrupper för att 

nå interna mål. Speciellt viktigt är att förankra tankesättet på verkstadsgolvet, eftersom 

personalen är den viktigaste resursen man har i arbetet mot att bli mer kundfokuserad. 

 
Figur 13 - VCE Production Systems 64 

Vilka är begränsningarna med flödesgrupper med avseende på flexibilitet? 

Vissa begränsningar uppkommer gällande flexibilitet i produktmix. I ett fall har tre parallella 

flödesgrupper behövt uppföras för väldigt lika slutprodukter, eftersom artiklarna har olika 

bearbetningsbehov. När efterfrågan på dessa tre produkter varierar över tiden skapas en 

obalans i kapacitetsutnyttjandet av maskinerna. När efterfrågan för t.ex. produkt 1 går ner, går 

efterfrågan för produkt 2 upp. Eftersom artiklarna har olika bearbetningsbehov går det inte 

heller att flytta artiklar mellan grupperna vid volymuppgångar. Ett lågt kapacitetsutnyttjande är 

kostsamt, och det önskvärda anses vara att slå ihop de tre flödesgrupperna. Problemet anses i 

grunden bero på konstruktionen av artiklarna, där man inte arbetat tillräckligt med 

modularisering av produkterna. Om produkterna kan konstrueras till att ha liknande 

bearbetningsbehov skulle en större flödesgrupp kunna uppföras, där alla produkterna kan ingå. 

 

                                                 
64 http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/en-
gb/quality/product_life_cycle_quality/manufacturing_quality/pages/manufacturing_quality.aspx 
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5.4 Sammanställning fallstudie 
Nedan ges en sammanställning av fallstudien för att underlätta förståelsen för den diskussion 

och de slutsatser som presenteras i rapportens sista kapitel. Sammanställningen är uppbyggd 

efter samma frågor som ställdes till företagen i fallstudien.  

 

Figure 14 - Sammanställning av fallstudie 

 

 

 

 

 

Sandvik Atlas Copco Volvo

Minska genomloppstider         Pilotstudie Minska genomloppstider

Kortare leveranstid Minska rörelsetid för montörer Minska komplexa materialflöden

Kundanpassade produkter Strategiskt överlevnadsverktyg Minska lager

Minska slöserier Högre yteffektivitet i verkstaden Ökat kvalitetsarbete

Omsätta Lean-kunskaper praktiskt Ägandeskap av processer
Arbeta kostnadseffektivt med variation

Flytta kapacitet internt Volymflexibilitet Volymflexibilitet

Ta volymökningar Flexibilitet i variantflora Produktmixflexibilitet

Tillverka lika bra över hela produktbredden Korta genomloppstider Att ställa om vid förfrågan

Kunna hantera nya produkter

Ställtidsreduktion och SMED Ställtidsreduktion Ställtidsreduktion och SMED

Fleroperationsmaskiner Konstruktion av monteringsverktyg Modularisering

Klockning av operatörer Samordning design och produktion

Modularisering Modularisering

Standardisering

Minskade genomloppstider Minskade genomloppstider Minskade genomloppstider

Högre volymflexibilitet Bättre kvalitetsutfall Bättre kvalitetsutfall

Engagerade operatörer Bättre arbete med kvalitet Mindre komplexa flöden

Mer responsiv mot efterfrågan Högre volymflexibilitet

Bättre arbete med kvalitet Minskade partistorlekar

Mindre rörelsesträckor

Bättre kommunikation mellan operatörer

Mer responsiv mot efterfrågan

Högre produktmixflexibilitet

Cross training Cross training Cross training

Decentraliserat kvalitetsarbete Decentraliserat kvalitetsarbete Decentraliserat kvalitetsarbete

Delvis takttid Takttid Pull-flöde inom flödesgrupper

Kanban Kanban

Pull-flöde inom flödesgrupper

U-formad flödesgrupp

Rotation av personal

Mindre än 1 m mellan montörer

Decentraliserat kvalitetsarbete Decentraliserat kvalitetsarbete Använda hela konceptet, VPS

Engagera personalen i problemlösning Använda hela Lean-konceptet Att få med personalen

Cross training Cross training

Nya produkter ska passa produktfamiljen inom en 

grupp

Några specialprodukter blir svåra att passa in 

i en flödesgrupp

Balansera flöden när produktmixen ändras

VII: Vilka begränsningar hos flödesgrupper finns ma.p. flexibilitet?

I. Vilka var motiven till att införa flödesgrupper?

II. Vad menas med flexibilitet för er?

III. Hur arbetar ni för att öka er flexibilitet?

IV: Vilka förbättringar har uppnåtts efter införandet av flödesgrupper?

V: Vilka andra Lean-koncept använder ni?

VI: Vilka är de viktigaste Lean-koncepten för en lyckad implementation av flödesgrupper?
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6 Diskussion och slutsatser 
I det följande kommer en diskussion hållas för att knyta ihop rapportens teoriavsnitt med 

fallstudien. Resultaten från fallstudien kommer att diskuteras med utgångspunkt från de 

delfrågeställningar som formulerades i rapportens första kapitel. Slutsatser och egna 

reflektioner kommer att presenteras efter diskussion av varje delfrågeställning.  

 
6.1.1 Vad menas med flexibilitet inom tillverkning? 
Efter att ha vägt ihop teori med fallstudier kan konstateras att flexibilitet betyder olika saker för 

olika företag. Företag har individuella definitioner på flexibilitet, såsom att flytta kapacitet 

internt, hantera nya produkter eller kunna ta volymökningar. Dock är företagen relativt överens 

om vad som påverkar flexibiliteten och vilka metoder man bör använda för att öka den. Korta 

ledtider är en viktig faktor, och en kort ledtid är positivt för både produkt- och volymflexibilitet 

samt förmågan att introducera nya produkter i verkstaden. Ställtidsreduktion är en annan 

metod för ökad flexibilitet, och alla företagen arbetar med att minska sina omställningstider för 

att vara flexibel i produktmix. Modularisering är en annan metod som företagen framhåller som 

viktig för flexibilitet i produktmix. Man är överens om att utan modularisering blir det i princip 

omöjligt att åstadkomma en kostnadseffektiv tillverkning och samtidigt vara flexibel och 

erbjuda kundanpassade produkter.  

6.1.2 Slutsats och reflektion  

Några av de viktigaste verktygen för att nå ökad flexibilitet i produktmix i verkstaden är 

införandet av modulbaserad tillverkning och ställtidsreduktion. En egen reflektion som uppstått 

efter observationer under studiebesöken är att beroende på ett företags strategi uppstår olika 

definitioner på flexibilitet.  

6.2.1 När är flödesgrupper intressanta att införa? 

Enligt teorin bör flödesgrupper införas om man har en hög och jämn efterfrågan på sina 

produkter, och en inte alltför bred variantflora i och med den produktspecifika utrustningen. 

Motiv till att införa flödesgrupper i tidigare studier är bl.a. att förkorta genomloppstider, 

reducera komplexa materialflöden, minska svarstid mot kund och bli mer flexibel i 

tillverkningen. Hos företagen i fallstudien återfinns liknande motiv, men även att bli bättre på 

att erbjuda kundanpassade produkter och arbeta med variation på ett kostnadseffektivt sätt. En 

tydlig skillnad finns därmed mellan teorin och företagen i fallstudien. Enligt teorin passar 

flödesgrupper dåligt om man vill erbjuda en hög variation av sina produkter. Hos företagen i 

fallstudierna kan konstateras att de starkaste motiven till att införa flödesgrupper är just att 

kunna erbjuda högre variation och kundanpassade produkter, med en kostnadseffektiv 

tillverkningsprocess.  

6.2.2 Slutsats och reflektion  

Många motiv är starkt kopplade till själva tiden i produktionen, såsom förkortade 

genomloppstider och minskad svarstid mot kundorder. Andra motiv är kopplade till att anpassa 

sig till vad kunden önskar och bli effektivare i sin tillverkning av kundanpassade produkter. En 

egen reflektion är att två av de besökta företagen ville åtgärda kritiska problem med 

flödesgrupper, exempelvis långa genomloppstider, medan ett företag (Atlas) införde 

flödesgrupper som ett strategiskt verktyg för att bli mer konkurrenskraftig.  
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6.3.1 Vilka har effekterna blivit efter införandet av flödesgrupper med avseende på 

flexibilitet? 

Införande av flödesgrupper har gett ett flertal positiva effekter hos de undersökta företagen, 

både med direkt och indirekt påverkan på flexibiliteten i verkstaden. Vad gäller indirekt 

flexibilitet erhöll man fördelar i form av mindre komplexa materialflöden, minskade 

genomloppstider, minskad svarstid mot kunder och att problem bokförs och löses direkt. 

Fördelar direkt kopplade till flexibilitet inom fallstudien var att man blivit bättre på att ta 

volymökningar och fått lättare att byta produkt inom mixen. Vad gäller personalen kan stora 

fördelar med avseende på flexibilitet urskiljas. Man har sett att operatörer blivit mer 

engagerade i processer och kvalitetsarbete, och en kultur av ständiga förbättringar har 

uppkommit på alla tre företagen. När problem löses på ett tidigt stadium undviker man 

förseningar i produktionen, och problem fortplantas inte vidare. På så vis kan man långsiktigt 

garantera en stabil leveranstid mot kund, vilket är viktigt för flexibiliteten.  

Problem med flödesgrupper visade sig vara kopplade till variation av produkter, och i vissa fall 

förmågan att introducera nya produkter i produktionen. Svårigheter med att anpassa nya 

produkter till flödesgrupper kan medföra obalanser i flöden, och därmed ett lågt 

kapacitetsutnyttjande av vissa flödesgrupper. På VCE fick man problem med detta efter 

införandet av flödesgrupper eftersom man tidigare – med en funktionellt utformad verkstad – 

inte förstått varför produkter behöver likna varandra i bearbetningsbehov. Atlas Copco har ett 

väl utvecklat modulsystem för sina produkter, och man har fått stora fördelar inom flexibilitet i 

produktmix tack vare detta efter införandet av flödesgrupperna.  

6.3.2. Slutsats och reflektion 

Alla företag som besöktes konstaterar att utvecklingen av ett modulkoncept är avgörande för att 

kunna tillverka en variation av produkter i flödesgrupper. Flexibiliteten i produktmix blir högre 

med flödesgrupper ju mer man arbetet med modularisering. En egen reflektion är att effekterna 

efter införandet av flödesgrupper ofta blivit att de problem man hoppades kunna åtgärda har 

försvunnit. Dessutom har man på alla tre företagen upplevt andra, mer oväntade, positiva 

effekter såsom bättre kvalitetsutfall och engagerad personal.  

6.4.1 Vilka andra Lean-koncept är vanliga att införa tillsammans med flödesgrupper? 

Hos de undersökta företagen i fallstudien har alla tre infört koncepten cross-training, 

decentraliserat kvalitetsarbete och takttid. Inom cross-training hade man hos alla tre företagen 

åstadkommit i princip 100 % intern flexibilitet i form av att alla operatörer inom en flödesgrupp 

kan utföra alla operationer inom flödesgruppen. Det företag som kommit längst i sitt Lean-

arbete, Atlas Copco, har även infört dragande flöde, Kanban, rotation av operatörer och U-

formade flödesgrupper. Inom koncepten cross-training, kvalitetsarbete och takttid har man 

kommit längre utifrån Lean-definitioner än de andra företagen. Man har uppfört en flödesgrupp 

helt enligt alla Lean-principer på processnivå, medan de andra företagen använder några få 

Lean-verktyg utan att ännu ha implementerat större delar av filosofin. På VCE har man tagit 

fram VPS i syfte att göra en helhetsimplementering av Lean i framtiden. 

6.4.2. Slutsats och reflektion 

De principer som haft störst genomslagskraft är cross-training och decentraliserat 

kvalitetsarbete. En egen reflektion är att man kommit olika långt med Lean-arbetet bland de 

undersökta företagen i fallstudien, och att man i några fall har infört vissa Lean-principer utan 

att alltid referera till dessa som Lean. 
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6.5.1 Blir flexibiliteten större om flödesgrupper införs tillsammans med andra Lean-

koncept?  

De Lean-koncept som enligt företagen är avgörande för att man med flödesgrupper ska få ökad 

flexibilitet är cross-training av personal och decentraliserat kvalitetsarbete. Genom cross-

training av personal kan man öka kapaciteten vid behov för att ta volymökningar. Man kan även 

bli bättre på att hantera variation i produktmix, när man kan flytta fler operatörer till en 

flödesgrupp om efterfrågan på just dessa produkter ökat. Vid ett väl utvecklat decentraliserat 

kvalitetsarbete förbättras flexibiliteten indirekt. När man löser problem på processnivå och 

ständigt ger förbättringsförslag kan korta genomloppstider och en stabil ledtid åstadkommas, 

vilket är indirekt kopplat till att man kan vara flexibel mot kunder.  

På Atlas Copco i Tierp har man kommit längst i sitt arbete med Lean. Jämförelsen med de andra 

företagen pekar mot att Atlas erhållit flest fördelar med avseende på flexibilitet efter införande 

av flödesgrupper, se sammanställning på s. 25. Den största positiva effekten är att man i den 

taktade flödesgruppen lyckats implementera de 20% av produkterna som står för ca 80% av 

försäljningsvolymerna, trots en bred variantflora bland dessa produkter. På de andra företagen 

har man haft fler svårigheter med att tillverka en större andel av sina produkter i flödesgrupper, 

och att vara flexibel i produktmix.   

6.5.2. Slutsats och reflektion  

Efter införande av flödesgrupper erhålls flest fördelar om andra Lean-principer införs samtidigt. 

En egen reflektion är att företagen inte infört Lean-principerna med syfte att flexibiliteten, men 

sådana effekter har ändå erhållits genom exempelvis införande av cross-training.  

6.6 Kan företag med hjälp av flödesgrupper och andra Lean-principer öka flexibiliteten i 

produktionen?  
Med hjälp av flödesgrupper och andra Lean-principer kan företag öka sin flexibilitet i 

produktionen. För flexibilitet i volym är personalen en avgörande faktor, och Lean-principen 

cross-training framhålls av alla företagen vara en viktig metod. För flexibilitet i produktmix är 

arbete med modularisering avgörande för att kunna erbjuda en variation av produkter till 

kunder, vilket inte är en uttalad Lean-princip. Tilläggas bör att Lean-principen decentraliserat 

kvalitetsarbete är viktig för att hålla korta genomloppstider, vilket indirekt påverkar 

flexibiliteten i både volym och variantflora.  
 

6.7 Kritisk granskning 

Tre studiebesök och intervjuer har genomförts under arbetets gång. Därför kan de resultat som 

erhållits från intervjuerna ifrågasättas eftersom de utgör ett väldigt litet stickprov av företag 

som implementerat flödesgrupper, sett till verkstadsindustrin som helhet.  

6.8 Framtida forskning 

Förslag på områden för vidare forskning: 

 

 Studera mer ingående hur modularisering påverkar flexibiliteten i verkstäder 

 Studera mer ingående huruvida personalen i verkstäder bidrar till ökad flexibilitet 

 Undersöka införandet av flödesgrupper ur ett ekonomiskt perspektiv 

 Studera effekterna med avseende på flexibilitet en längre tid efter införandet 
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