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ABSTRACT 

In today’s increasingly competitive global market it’s important 
for small to medium sized enterprises to be effective enough to 
be able to outperform their competitors. Lean manufacturing is a 
well-established philosophy on how to achieve a more efficient 
production. Lean was developed by Toyota and has its main 
focus on both trying to identifying what activities in a 
productions process that adds value and how to eliminate non 
value adding activities, also known as waste.  
 
Bigger enterprises usually has sufficient financial resources to 
afford a Lean implementation and by doing so increasing their 
efficiency. In the meanwhile, small to medium sized enterprises 
(SMEs) might lack both financial resources and know-how and 
instead has to relay on experience. Some SMEs might also feel 
that they are satisfied with the situation they are currently in and 
there might not be an initiative to change. 
 
This report will use Lean concepts such as Value stream mapping 
and 5S and try to use them in order to achieve higher efficiency in 
a small to medium sized manufacturing enterprise. To show this a 
case study is conducted where the concepts, in theory, might have 
positive results on the efficiency of the manufacturing line of a 
certain product family.  

 

  



SAMMANFATTNING 

Den rådande marknaden, med ständigt ökande global konkurrens, 
kräver att små och medelstora företag behöver prestera väl. En 
etablerad filosofi för att nå en mer effektiv produktionsprocess är 
Lean; Konceptet utvecklades av Toyota och är centrerat runt vad 
som tillför värde i produktionen, och eliminering av slöseri.  

Företag med större resurser har råd att göra satsningar på att 
omarbeta sin produktion med mål att öka effektiviteten; mindre 
företag förlitar sig på expertis som förvärvats under åren, en 
aktuell produktion revideras kanske inte, då företagen upplever att 
den fungerar eller att resurser saknas.  

Den här artikeln kommer att använda sig av Value stream 
mapping(VSM) och 5S som bas för att implementera och uppnå 
en mer resurseffektiv produktion hos ett företag. För att 
undersöka effekterna av dessa metoder utfördes en fallstudie, där 
områden identifierades för användning av 5S; och en VSM 
utfördes inom en specifik produktionskedja. Resultaten påvisade 
att en teoretisk implementering av dessa två metoder kan leda till 
en resurseffektivare produktion.   

  



FÖRORD 

Den här rapporten är ett resultat av ett kandidatexamensarbete 
inom industriell produktion på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Temat för examensarbetet är resurseffektiv 
produktion där en frågeställning kring detta skulle etableras. 
Denna rapport utgörs per person av 15 högskolepoäng, vilket 
motsvarar ungefär 400 timmars arbete, och utfördes under våren 
2015. 

Ett stort tack till företaget med personal vi fick utföra studien 
hos, som har varmt välkomnat oss till deras verksamhet och tagit 
sig tid att besvara våra frågor. Ett stort tack vill vi även framföra 
till Lorenzo Daghini, vår handledare under detta projekt som varit 
till stor hjälp med att leda oss i rätt riktning med detta arbete. 
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Förkortningslista 

 

SME / SMF Små och medelstora företag. Förutsätter att 

företaget har under 250 anställda, mindre än € 

50 miljoner i omsättning och en 

balansomsättning mindre än € 43 miljoner. 

(EG, 2003)  

TPS Toyota Production System 

VSM Value stream mapping. 

5S En organiseringsmetod för att skapa ordning. 

Batch Time Tid tills ett parti produkter hos en process är 

klar. 

Change Over Time Tid av omställning hos process inför 

produktbyte. 

Kanban En metod för att signalera materialbehov inom 

produktion. 

Read a Plant Ett verktyg som används vid besök för att 

utvärdera hur Lean en verksamhet är. 
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Introduktion 

Här behandlas bakgrunden till arbetet, syftet och frågeställningar 
som ska besvaras, avgränsningar, litteraturförstudie och metod. 

1.1 BAKGRUND 

en allt mer globaliserade värld, där nya företag växer ständigt och 
konkurrensen blir allt hårdare, ställs den tillverkande marknaden inför större 
utmaningar. Resurserna är knappa, och det gäller att ständigt förbättra 
utnyttjandet av varje lämplig råvara; för att uppnå maximal vinst och att 

därmed, säkerställa sin position på marknaden. 
 
I dagsläget utgör SMFs 55.5 % av all värdeskapande aktivitet i EU och dessutom 
står de för 66.8 % av jobben inom EU (Muller, Gagliardi, Calinadro, Bohn, & 
Klitou, 2014). En mer konkurrenskraftig Europeisk industri är essentiellt ur både 
ett ekonomiskt perspektiv och för att behålla jobben inom EU. Genom 
tillämpning av resurseffektiv tillverkning har svenska företag en bättre 
förutsättning för att möta konkurrens från andra länder. 
 
Implementering av Lean Manufacturing tillåter organisationer att använda sina 
resurser till att minska överflödigt arbete. Ett konstant strävande efter att 
förbättras samt att identifiera onödiga aktiviteter är exempel på grunderna för 
Lean Manufacturing. Förarbetet för denna filosofi, som Lean innebär, kan vara 
kostsam, en kostnad som större företag har råd att investera i. Mindre till 
medelstora företag, har däremot ett mer kritiskt förhållandesätt till att genomföra 
en Lean implementering, detta på grund av att det ofta kan finnas en ovilja till 
förändring hos företagets ledning, avsaknad av både tid och finansiella resurser 
(Dorota, 2014). 
 
Fokus kommer ligga på att göra ett litet till medelstort företag mer resurseffektivt. 
Vidare är förhoppningen att kvantifiera de resultat som en mer resurseffektiv 
tillverkning skulle innebära och därmed ge företaget tillräckligt med incitament för 
att genomgå vissa förändringar. 
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I denna rapport, har ett försök gjorts att effektivisera Straps AB, tillverkare av 
främst spännband och spännremmar. Företaget har ett eget väveri, som tillåter 
justeringar för specifika kundkrav, invävning av text och logotyp. 
Ramverket kommer att baseras på redan etablerade Lean-verktyg, bland dessa är 
Value stream mapping och 5S några av de mer populära. Med hjälp av dessa kan 
bättre ledtider uppnås därmed lägre produktionskostnader. 
 

1.2 SYFTE 

e senaste decennierna har implementeringen av Lean Production 
tillåtit företag att förbättra sin verksamhet. Praktisering av Lean 
förekommer i stor utsträckning i större tillverkande organisationer, 
detta då flera av verktygen som utnyttjas av Lean, utvecklades i större 

företag.  

Ett missförstånd hos mindre företag kan råda kring Lean Production och dess 
tillämpbarhet på företagets utveckling. Chefer kan vara tveksamma eller sakna 
relevant information för användning av verktygen och dess effekter. Vidare kan 
det även tänkas att man förlitar sig på tidigare erfarenheter, och att man inte 
reviderar aktiviteter i brist på kunskap eller kapital. (Dorota, 2014) 
 
Intresse ligger där i att finna incitament åt företaget ifråga att vilja satsa på 
effektivisering med hjälp av Lean Production. Följande fråga kommer att 
diskuteras: 
 

 KAN ETT MINDRE FÖRETAG SPARA RESURSER PÅ ATT IMPLEMENTERA LEAN 
PRODUCTION? 

 
Frågeställningen kommer att bemötas genom att identifiera slöseri. Eventuella 
åtgärder till dessa slöserier, kommer vidare att i huvudsak försöka besvara om det 
är möjligt att kvantifiera dessa i teorin. Med resurser avses utöver material även 
humana resurser, till exempel arbetstid. 
 
 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

rbetet kommer att i huvudsak att analysera Straps och dess produktion. 

Analysen kommer att avgränsas till processkedjan och 

produktionsplaneringen. Processkedjan och produktionsplaneringen 

kommer att behandla en av de mer frekventa beställningarna som görs hos 

företaget. Utöver detta avgränsas arbetets omfattning till redan befintliga 

inventarier och inte på eventuellt förvärv av ny utrustning eller investeringar. 

D 
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1.4 LITTERATUR FÖRSTUDIE 

Det här avsnittet ger en överblick av Toyota Production System samt en förstudie av VSM och 

5S.  

 TOYOTA PRODUCTON SYSTEM  

nder andra världskriget befann sig Toyota under andra förutsättningar 

jämfört med andra stora bilföretag, som Ford och GM. De amerikanska 

biljättarna fokuserade på massproducering och med hjälp av stora 

produktioner kunna leverera produkter så billigt som möjligt. Toyotas marknad 

var annorlunda, då de deras kundkrets var mindre, samtidigt som de hade en 

större variation av produkter på samma produktionslina för att satisfiera 

kundbehovet. Följaktligen var flexibilitet nyckeln till framgång. Det här ledde till 

att Toyota gjorde en viktig upptäckt; när ledtider är korta och fokus ligger på en 

flexibel produktion, uppnås en högre kvalitetsstandard, bättre kundrespons, bättre 

produktivitet och bättre utrymmesanvändning.  

Under ett spann av decennier fullbordade Toyota sitt produktionssystem som 

kombinerade element av massproduktion och deras egna metoder; vad som nu är 

känt som Toyota Production System (TPS).  

Toyota uppmärksammades först vid 80-talet, då det var tydligt att det var något 

annorlunda med de japanska bilarna; japanska bilar hade en längre livstid och 

krävde mindre reparationer jämfört med amerikanska bilar. Det var inte förrän 

1991 då The Machine That Changed the World  av Womack, Jones och Roos släpptes 

tills det att Lean tillverkning upptäcktes och fick uppmärksamhet i västvärlden 

(Liker, 2006). 

En Lean organisation kan definieras som resultatet av att applicera Toyota 

Production System (Liker, 2006). Enligt Womack och Jones, författarna av boken 

Lean Thinking, definieras Lean tillverkning i fem processer: 

 Definiera kundvärde 

 Definiera värdeflöde 

 Skapa flöde 

 Pull, produktion efter kundens behov 

 Ständig strävan efter förbättringar 

De senaste 25 åren har det tillkommit en stor tillväxt av litteratur relaterat till Lean 

Production. Den stora andelen av vetenskapliga artiklar som behandlar området 

U 
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tyder på att konceptet är av värde för akademiker, professionella och konsulter 

(Naga, Krishna, & Rambabu, 2015) (Naga & Rambabu, 2014)  
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 VALUE STRAM MAPPING (VSM) 

alue stream mapping en metod som utvecklades för att hjälpa forskare 

och verksamma att identifiera slöseri i value streams, och på så sätt hitta 

lämpliga lösningar för att eliminera dem. Metoden utvecklades fram 1995 

(Hines & Rich, 1997). En value stream, är en samling av alla aktiviteter som skapar 

värde och även aktiviteter som inte bidrar till värde men som krävs för att skapa 

en fulländad produkt genom de huvudsakliga flödena, från råmaterial till 

slutprodukt för kund. En aktuell visuell kartläggning visar flödet av information 

och material som vidare kan användas som mall för att finna förbättringar. I 

mallen införs relevant data - cykeltider, lager, aktiv personal och 

informationsflöde. Från VSM kan informationsflödet läsas av, vilket är signaler 

som kontrollerar materialflödet. En förbättrad flödesplanering med effektivisering 

kan därefter skapas och jämföras med den aktuella. Skillnaden mellan de två, 

tillåter organisationen att göra prioriteringar för att nå den effektiviserade planen. 

Detta tillåter identifiering av värdeskapande aktivitet och slöseri och hur dessa kan 

elimineras.  

 

(Grewal, 2008) visade med hjälp av att utgå från value stream mapping, hos ett 

mindre företag, att cykeltiden minskade med 33 % och ledtiden med 82 %. Work 

In Progress (WIP) minskades markant i varje steg av tillverkningsprocessen. 

Current state map visade att det förekom slöseri i form av långa ledtider, cykeltider 

och onödigt arbete i processlagret. En future state map tecknades upp för att 

motarbeta slöseriet med lämpliga metoder, och resultaten från ovan ficks fram.  

(Jaiprakash, Ankit, & Kuldip, 2013) identifierade slöseri och icke-värdeskapande 

aktiviteter hos en automatiserad produktionslina med hjälp av VSM. En ökning 

med 10 % i produktionstakten per dag erhölls och 4 % minskning av icke-

värdeskapande tid observerades. 

(Singh & S.K, 2009) utgick utifrån VSM för att effektivisera produktionen hos ett 

tillverkande företag. Observationer visade en minskning på 93 % i ledtiden, en 

minskning på 97 % hos WIP och arbetskraften kunde minskas med 26 %.  

(Parthana & Buddhakulsomsiri, 2014) utförde en fallstudie hos ett företag med 

batch produktion, med syfte att förbättra produktionseffektiveten. Med hjälp av 

en VSM simulering fann de att företaget kunde förbättra sin produktion genom 

bland annat följande alternativ: öka arbetskraften vid flaskhalsoperationer; bättre 

resursanvändning av arbetskraften, genom att allokera om operatörer från 

outnyttjade operationer till att arbeta på flaskhalsoperationer och investera i nya 

maskiner vid flaskhalsar.  

V 
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 5S 

 är initialt baserat på ett akronym av de japanska orden: Seiri(sortera), 

Seiton(systematisera), Seiso(skick),  Seiketsu(standardisera), 

Shitsuke(sköta om). I Japan användes 5S först i tillverkningssektorn 

för att sedan spridas till andra industrier och servicesektorn (Gapp, Fisher, & 

Kobayashi). Implementering av 5S säkerställer en strävan efter ständig förbättring 

inom underhåll och bättre säkerhetsstandarder. För att åstadkomma detta, måste 

de fem pelarna ständigt upprätthållas av personal och uppmärksammas, utöver det 

krävs ”teamwork” hos personalen (Samuel K. M., Ho, 1999). 5S blir mer effektivt 

när det integreras och genomdrivs från ledningsnivå. När 5S är förstådd och 

utvecklad inom sitt sammanhang kan det appliceras på organisationer oavsett 

storlek eller typ; hem, skola eller arbetsplatser. Införandet kan även leda till att 

upptäcka problem som annars förblir dolda (Gapp, Fisher, & Kobayashi). En 

minskning av slöseri, tidsåtgång och kostnader är möjliga med hjälp av 5S; även 

ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet (Lingareddy, Reddy, & K., 2013).  

1.5  METOD 

ör att nå en framgångsrik implementering av Lean används redan 

beprövade metoder, verktyg så som Read a Plant, value stream mapping 

och 5S är alla verktyg som tidigare visat sig vara effektiva vid 

implementering av Lean. I stora drag kan metodiken i denna rapport 

sammanfattas enligt följande: 

 Besök av produktionsanläggning och intervju med anställda. 

 Read a Plant används för att få en snabb överblick över verksamheten och för att 

identifiera områden som kan förbättras. 

 Value stream mapping, används för att analysera hur information och material flödar 

genom verksamheten i det nuvarande läget, för att sen planera ett framtida läge för 

dessa flöden samt fastställa vilka verktyg som ska användas för att nå dit. 

 5S används som ett verktyg för att uppnå en mer Lean produktion. 

 Jämförelser med liknande utförda studier används för att teoretiskt resonera kring 

vilka eventuella effekter implementeringen skulle få, samt vilka slutsatser det går att 

dra utifrån dessa.  

 

 

 

5S 

F 
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Teoretisk Referensram 

Här utvecklas filosofier och metoder som ligger till grund för detta arbete. Bland 

dessa ingår Read a Plant, value stream mapping och 5S.  

2.1 LEAN SOM FILOSOFI  

Taiichi Ohon beskrev 1988 vad det var han försökte åstadkomma med Lean; 

”Allt vi gör är att undersöka tidslinjen från det ögonblicket att 

kunden ger oss en beställning tills det tillfället då pengarna 

kommer in och vi försöker reducera den tiden det tar genom att 

ta bort aktiviteter som inte bidrar med värde till slutprodukten”. 

(Liker & David, 2005) 

 

rundpelaren i en mer Lean tillverkningsprocess handlar kort och gott 

om att identifiera och eliminera slöseri, i alla typer av aktiviteter. Att bli 

mer Lean handlar inte om att sporadiskt kasta in lösningar så som 5S, 

Kanban etc. utan att förstå det bakomliggande konceptet, själva filosofin som 

Lean bygger på. Verklig framgång kommer från en ständigt utvecklande process 

för att hitta nya sätt att identifiera slöseri och vidare förstå orsaken till hur detta 

slöseri uppkommer samt implementera effektiva metoder för att motverka detta 

slöseri. 

Enligt The Toyota Way Fieldbook finns det sju typer av aktiviteter i en verksamhet 

som inte bidrar med att mer värde skapas i processerna, alltså sju typer av slöseri. 

Dessa aktiviteter är inte endast applicerbara på själva tillverkningsprocessen men 

går även att applicera på alla delar av verksamheten, även om tillverkningen kan 

verka vara den mest uppenbara. De sju punkterna lyder: 

  

Kapitel 
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1. ÖVERPRODUKTION  

Att producera mer eller tidigare än vad kunden behöver kommer i sin tur generera 

andra typer av slöseri, så som extra lagerpersonal, onödiga transportkostnader etc. 

2. VÄNTETID  

Att det inte finns arbete pga. faktorer så som, brist på reservdelar eller 

komponenter, väntetid på maskiner eller avsaknad av verktyg. Tidsslöseri kan även 

vara att behöva vänta på att föregående process ska bli klar eller för att någon 

maskin står still.  

3. TRANSPORT  

Att behöva transportera material som är under arbete från en station till en annan, 

oavsett avstånd samt att behöva flytta material eller färdiga produkter till och från 

lagring eller mellan processer.  

4. ÖVERARBETE  

Dåligt designade produkter som kräver mer arbete än vad som egentligen skulle 

vara nödvändigt. Att utföra onödigt många steg pga. fel verktyg etc. skapar onödiga 

förflyttningar och risken för defekter ökar. Vidare, att leverera högre kvalité än vad 

som egentligen krävs är också slöseri av resurser.  

5. ÖVERSKOTTSLAGER  

Stora lager kräver fler anställda, risken att gods skadas ökar. Ytterligare kostnader 

för transporter kan tillkomma. Vidare kan indikatorer för en obalanserad 

produktion, så som försenade leveranser från leverantörer, effekten från oplanerade 

stopp eller liknande döljas. 

6. ONÖDIGA RÖRELSER  

Alla rörelser som inte adderar värde kan anses som slöseri. Till exempel, att hämta 

verktyg, leta efter verktyg, hantera färdiga produkter eller verktyg som inte används 

etc.  

7. DEFEKTER  

Att producera produkter som är defekta, kostnader för att åtgärda defekter, ta hand 

om det som blivit skräp samt ersätta den produkten som gått sönder med en ny, är 

alla typer av slöseri som uppkommer från defekter. Att hålla defekterna nere 

minskar även användandet av inspektörer, vilket också sparar in på kostnader. 

Det går även att tala om en åttonde punkt, som handlar om förbisedd kreativitet 

hos medarbetarna, att inte lyssna eller ta tillvara på idéer från de som handhar 

produktionen, och troligtvis kan den bäst, är även det en typ av slöseri med 

resurser (Liker & David, 2005). 

Slutligen, med en förståelse om vad som egentligen menas med slöseri måste en 

långsiktig strategi, om hur slöseriet ska åtgärdas, etableras. Även om en 

verksamhet lyckas identifiera vad som är deras slöseri, är det inte samma sak som 

att eliminera dem. Som tidigare nämnt handlar inte en Lean tillverkning om att 

genom någon mirakelkur plötsligt bli av med allt slöseri och bli Lean, det går inte 

att bli Lean, det är ingen process som har ett slut eller på något vis blir klar. 
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För att etablera en filosofi för sin egen verksamhet går det fördelaktigt att nyttja 

några av de redan etablerade verktygen för en mer Lean produktion, de är redan 

beprövade och kan med viss modifikation anpassas till verksamheten i fråga. Ett 

första steg är att utvärdera sin nuvarande position, exempelvis genom att använda 

Read a Plant. 

2.1 READ A PLANT 

 ead a plant är ett verktyg för att snabbt ge en överblick och för att få ut 

mycket information från ett besök hos ett företag. På så vis avgöra hur 

Lean en verksamhet är. Read a Plant består av två delar, en frågedel med 

20 stycken ja/nej frågor samt ett bedömningsformulär med elva kategorier som 

bedöms med ett värde från 1 (otillräcklig) till 11 (världsklass). Följande kategorier 

tas i beaktande: 

 KUNDVÄRDE 
En bra verksamhet känner sina kunder väl, både internt och externt. Att kunden är 

nöjd ska komma i första hand. Som besökare ska man få möjlighet att få en överblick 

över produktionen, produkterna och verksamhetens kunder. Resultat från 

kundutvärderingar och kvalitets certifikat ska vara tydligt uppsatta. 

 

 SÄKERHET, MILJÖ OCH ORDNING 
En verksamhet ska vara städad, ha en tydlig ordning och struktur på sina verktyg och 

sitt material, vilket medför att slöseri som att leta efter verktyg etc. minimeras. Vidare 

ska anläggningen vara väl upplyst, ha låga bullernivåer samt en tillfredställande 

luftkvalité.  

 

 VISUELL STYRNING 
En bra fungerande verksamhet har mål och andra direktiv uppdaterade och tydligt 

uppsatta. Organisationsverktyg så som Kanban-scheman, färgkodade 

produktionslinjer samt märkningar för verktyg etc. ska tydligt framgå. Vidare ska det 

finnas ett centralt kontrollrum som ger en uppdaterad överblick över produktionen. 

 

 JÄMN PRODUKTION  
Genom att låta sista delen på tillverknings processen bestämma hastigheten för 

föregående processer i tillverkningen medför det att materialefterfrågan på varje 

arbetsstation i processen avgörs av nästkommande process, vilket förhindrar onödiga 

lagernivåer. 

 

 PLANLÖSNING OCH MATERIALFLÖDEN  
En effektiv anläggning ska sträva efter att flytta runt material så lite och så effektivt 

som möjligt. Material ska förvaras nära tillverkningen och produktionsflödet genom 

anläggningen ska vara kontinuerlig. 

 

R 
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 LAGERVÄRDEN 
Ska generellt sett försöka hållas till ett minimum. 

 

 MOTIVATION OCH LAGARBETE 

Medarbetare ska fokusera på verksamhetens målsättningar gällande produktivitet 

och kvalité. De ska fortlöpande utbildas, vara väl införstådda med företagets kultur 

och principer samt hålla med om dessa värderingar.  

 

 UNDERHÅLL AV VERKTYG  
Bra anläggningar har verktyg som underhålls och är i gott skick. Indikatorer på detta 

kan vara inköpsdatum och pris, tydligt markerade på verktygen samt synliga 

journaler över underhåll. 

 

 STANDARDISERADE ARBETSMETODER 

Medför att oavsett vilken operatör som utför givet arbete kan en nivå av kvalité 

säkerställas samt att det är lättare att kontinuerligt införa förbättringar i de 

standardiserade metoderna.  

 

 LEVERANTÖRER  
En bra verksamhet har nära kontakt med sina leverantörer för att försäkra sig om 

kvalitén och för att hålla priserna nere.  

 

 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR  
Att ständigt sträva efter bättre kvalité och effektivare produktion genom ett 

välplanerat och metodiskt förbättringsarbete.  

Dessa kategorier bedöms och frågeformuläret fylls i direkt efter genomgången av 

verksamheten.  Den totala poängen från bedömningen och antalen ja-svar på 

frågeformuläret ger en bra uppskattning om hur Lean ett företag är och en bra 

överblick över verksamhetens styrkor och svagheter presenteras. (Goodson, 2015) 

Med hjälp av Read a Plant kan man alltså få en inblick över hur den nuvarande 

situationen ser ut och även en uppfattning om vad som bör åtgärdas. För att få en 

mer komplett bild över det nuvarande läget ligger till och även för att kunna skapa 

en målbild att sträva mot kan man använda sig av Value stream mapping.  
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2.2  VALUE STREAM MAPPING 

alue stream mapping är ett effektivt verktyg för att tydligt visa hur 

processer hänger ihop och för att få en tydligare bild över hur en framtida 

mer Lean arbetsprocess kan tänkas se ut. För att inte göra det för 

komplicerat så ligger fokus i början på en produktfamilj, produkter inom samma 

kategori. När produktfamiljen är identifierad så kartläggs den nuvarande 

arbetsprocessen som involverar framtagning av den produkten. Denna 

kartläggning kallas för en current state map och ger en bra överblick över hur 

processerna i tillverkningen hänger ihop. Den visar hur material flödar genom 

processen från lager till leverans, men även hur informationsflödet löper genom 

processen. Alltså hur beställning från kund eller beställningsprognosen påverkar 

hur mycket material som ska beställas och hur mycket varje process ska producera 

(Liker & David, 2005). En current state map ställs upp enligt följande: 

1. Takttiden beräknas enligt ekvation (1). 

2. Visa hur processer och lager hänger ihop samt tillhörande cykeltider och lager tider. 

3. Visa hur informationsflödet hänger ihop och hur den påverkar tillverkningen. 

4. Upprätta en tidslinje från beställning till leverans. 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
               (1) 

 

VSM-modellen visar hur processerna hänger ihop och dessutom redovisas antalet 

operatörer per process tillsammans med tiden det tar för en produkt att gå igenom 

en process. Dessutom redovisas hur informationsflödet hänger ihop. 

När material och informationsflödet är kartlagt återstår det att konstruera 

tidslinjen. Tidslinjen visar cykeltider och lagertider, som ges av att beräkna antalet 

produkter som ligger i ett lager dividerat med takttiden. Således ges ett värde på 

hur många dagars produktion det finns i lager sett till beställningsefterfrågan. 

Vidare summeras den totala cykeltiden och den totala lagertiden.  

Nästa steg i VSM-modellen är att utveckla en målbild, en så kallad future state 

map, målbilden ska representera ett ideal för hur tillverkningen kan se ut och det 

är den som ska eftersträvas för att göra tillverkningen mer resurseffektiv. Första 

steget vid etablering av en future state map är att jämföra cykeltiden med takttiden. 

Detta medför en tydlig överblick om var det finns störst utrymme för förbättringar 

och justeringar. För att uppnå en mer Lean tillverkning bör cykeltiderna hos 

arbetsprocesserna vara takttiden, arbetsprocesserna ska vara synkroniserade och 

V 
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inte ha individuella takter. För att vidare skapa en jämn tillverkningsprocess måste 

informationsflödet gällande vad som ska produceras när och i vilka kvantiteter 

effektiviseras, kanban är ett alternativ att åstadkomma detta (Liker & David, 2005).  

Sammanfattningsvis är det ett antal huvudsakliga mål som eftersträvas när en 

framtida VSM-plan tecknas upp. Enligt The Toyota Fieldbook kan dessa element 

appliceras i större utsträckning oavsett bransch: 

 Flexibilitet, processer ska vara flexibla och kunna justeras efter ändrat kundbehov. 

 Korta led-tider från kundorder till slutleverans av produkt. 

 Sammansatta processer med ett kontinuerligt flöde och pull(hämtning) av material. 

 Varje value stream kan ha separata ”flow loops” inom value stream:en där ett flöde 

inte är möjligt. Dessa dikteras av processens nuvarande limitationer. 

 Tydligt informationsflöde internt. 

 En tydlig bild av vad kundens önskemål är. I en pull-miljö bestämmer kunden vad som 

ska göras och när. Från kundens önskemål fås takttiden, produktionsvolymen , 

produktvariansen. 

Liker & Meier poängterar vidare att lagernivåer är ett sätt att kompensera för dålig 

flexibilitet, och ses som en ”svaghet” i processen; lagernivån är en påminnelse att 

det finns förbättringar att göra i produktionen. Ideellt sett är målet att inte ha 

några lagernivåer, dock så är det inte möjligt realistiskt då vissa processer inte är 

kapabla att utföra sina operationer (Liker & David, 2005). Målet blir därav att 

utnyttja lagret på ett strategiskt sätt för att prestera så bra som möjligt. 

2.3  5S 

 är en organisationsmetod utvecklad av Toyota som beskriver hur en 

arbetsplats kan organiseras för att uppnå högre effektivitet. 5S 

metoden är ett koncept för att identifiera och minska på slöseri 

genom att gemensamt observera, analysera och ständigt söka förbättring. De fem 

S:n kommer från japanskan och kan översättas till sortera, systematisera, skick, 

standardisera samt sköta om. I detalj lyder de: 

 SORTERA 

Handlar i stora drag om att ta bort onödiga komponenter, som inte används och är 

överflödiga men även se till att ta bort hinder som försvårar arbete. Dessutom 

handlar sorteringen om att kunna utvärdera olika komponenter med avseende på 

kostnad eller andra faktorer som kan anses vara intressanta.  

5S 
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 SYSTEMATISERA  

Var sak på sin plats, genom att ställa upp verktyg och andra komponenter på ett 

sådant sätt att det blir både enkelt att välja och att komma åt, kan man eliminera 

slöseri med tid.  

 SKICK  

Eller snarare städa, genom att börja med en grundlig städning som sedan kan 

användas som mall, dels för att standardisera städningen, men även för att jämföra 

med hur det ska se ut. Vidare ska arbetsplatsen ständigt hållas i ett gott skick genom 

städning, detta medför att arbetsplatsen blir enklare och säkrare att jobba på, 

dessutom håller maskiner och verktyg längre om de underhålls.  

 STANDARDISERA  

Identifiera best practice för given arbetsstation och sätta det utförandet som 

standard, se sedan till att upprätthålla denna standard. Standardiseringen innefattar 

inte bara arbetsmetoden, men även hur verktyg, komponenter och material placeras.  

 SKÖTA OM  

Handlar om att förvalta den förbättring en verksamhet genomgått genom 

implementeringen av 5S, det handlar om att se till att verksamheten fortsätter att 

ständigt söka förbättringar och utvecklas. Detta genom att fortsätta utbildning av 

personal samt genom att göra regelbunda utvärderingar och granskningar av 

processen.   

Sammanfattningsvis skulle man kunna påstå att 5S är lika mycket en filosofi som 

ett verktyg för att få en effektivare produktion, 5S ska i grunden förändra hela 

företagskulturen, att alla är med på konceptet är en förutsättning för dess 

framgång. 

Det är ingen engångslösning som kan tillämpas på en produktion utan det kan 

ständigt förbättras och utvecklas.   
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Fallstudie: Straps AB 

Här beskrivs företaget Straps, dess verksamhet och processer.   

3.1  BAKGRUND OCH PROCESS 

traps är ett företag som distribuerar spännremmar och lyftanordningar, 

Straps AB är en pseudonym för ett företag som vill förbli anonyma. Med 

egen produktion av spännband, spännbanden kan skräddarsys efter kundens 

önskemål där texter och loggor kan vävas in i spännbanden. Denna fallstudie 

kommer fokusera på resurseffektivisering vid produktion av skräddarsydda 

spännband. De senaste tre åren har produktionen i snitt av dessa spännband 

uppgått till 22 ton per år. Tillverkning av spännband består av följande sex 

processer; planering/försäljning och design, upprullning, vävning, klippning, 

värmebehandling och slutligen sys spännfästen på. Spännbanden tillverkas genom 

att tråd från leverantör rullas upp till rätt format för att passa i väv-maskinerna 

därefter vävs trådarna ihop till band med invävda logotyper efter kundens 

önskemål, standardstorlekar för banden är 18 mm och 25 mm. Vidare 

värmebehandlas banden för att därefter klippas till en längd av 50 cm innan de går 

över till sy-avdelningen där fästanordningarna sys på. Tillverkning har layouten 

enligt nedan, se Figur 1. I denna rapport behandlas processen för band med tryck 

som har en bredd på 25 mm.  
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Figur 1 Nuvarande planlösning hos Straps för process: reklamband 
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3.2  NUVARANDE PRODUKTION 

enom att börja med att få en grov uppskattning om produktionens 

nuvarande skick samlas först data in med hjälp av Read a Plant. Efter 

vidare besök så ställs en kartläggning av den nuvarande produktionen 

upp enligt VSM och en så kallad current state map etableras. Där behandlas 

processer som råmaterialet går igenom från och med det att kund beställer 

produkt tills det att produkten levereras. VSM-modellen ger en tydlig överblick 

hur material- och informationsflöden hänger samman. 

Processen för spännbanden består, som tidigare nämnt, av sex styck processer. 
Den första processen, upprullning, tar spolar med tråd från leverantören och rullar 
upp denna på nya spolar som är anpassade för att passa inuti vävmaskinerna. 
Upprullningen har totalt tre operatörer, men dessa sköter även om designsteget 
och vävningen. När upprullningen är klar ställs spolarna på ett mellanlager innan 
de monteras in i vävmaskinerna. 
 
Nästa steg i processen är att programmera in den design som kunden önskat i 
vävmaskinerna. När en design är klar ställs vävmaskinerna in med rätt uppsättning 
av färger. Det krävs en operatör för att utforma designen och normalt är det två 
operatörer som monterar in rätt uppsättning med spolar i vävmaskinen och sedan 
väver vävmaskinerna ihop trådarna till band. 
 
Efter vävmaskinerna tar operatören som sköter värmebehandlingen och klippning 
banden till värmebehandlingnsmaskinen. Efter att banden har behandlas klart 
klipps de till 50 cm långa band innan de tas in till sy-avdelningen, där banden 
färdigställs till spännband genom att fästen manuellt träs på banden för att sedan 
sys fast med symaskin. 
 
Sy-avdelningen har fyra stycken operatörer, en operatör tar hand om en hel 
beställning. När en beställning är klar, flyttar operatören den till utleverans.  

3.3 BEDÖMNING UTIFRÅN READ A PLANT  

ead a plant används för att få en snabb överblick över verksamheten och 
för att få en indikation på hur Lean verksamheten är. Read a Plant används 
för att avgöra vilka delar där det kan finnas utrymme för förbättring. 

Resultaten från Read a Plant bedömningen av Straps, från bilaga 3, se Figur 2, visar 
att följande områden bör åtgärdas först. 
 

 Visuell styrning 

 Lagervärden 

 Motivation och lagarbete. 

G 

R 
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Figur 2 Bedömning utifrån Read a Plant 

 
Den här fallstudien kommer däremot att fokusera mer på kategorierna; jämn 
produktion, planlösning och materialflöden, tillsammans med visuell styrning samt 
motivation och lagarbete. Detta beror på följande anledningar; dels kommer valda 
kategorier vara mer realistiska att tillämpa med hänsyn till hur verksamheten ser ut 
idag, för det andra så är det ett medvetet val av Straps att hålla förstora lagernivåer, 
detta för att värja sig emot störningar i produktionen, som tidigare har varit en 
konsekvens av att det funnits för lite material i lagret.  

Efter första besöket på Straps så ifylldes även frågeformuläret som ingår i Read a 

Plant bedömningen, se Error! Reference source not found., frågeformuläret 

genererade till största delen nej-svar och kan i sin helhet läsas i bilaga 3.  

Straps har inte aktivet arbetat mot att bli mer Lean, detta återspeglas i resultatet 

från Read a Plant-bedömningen. 

Vidare för att kunna tillämpa VSM och ta fram en framtida målbild som 

tillverkningen ska sträva emot att efterlikna måste först den nuvarande 

tillverkningen analyseras, alltså måste en current state map etableras. Detta för att ta 

ut viktiga faktorer så som takttid samt att få en bra bild över hur processerna 

hänger ihop, både ur ett material- och informationsflödes perspektiv. 

Genom att samtala med operatörer vid de olika arbetsprocesserna samt genom att 

samla ihop fakta över maskinernas produktionshastighet, kunde följande VSM-

modell ställas upp, se Figur 3. Då Straps producerar efter kundens beställning så 

har nedanstående current state map gjorts på en beställning av 300meter band, med 
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en bredd på 25 mm. Detta val har gjorts för att det är i genomsnitt den mest 

förekommande beställningen. 

Notera att vid bedömningen av change over time för vävningen, som ser olika ut för 

olika ordrar har det antagits att två operatörer byter två rullar vardera, alltså fyra 

totalt. Detta medför i sin tur att batch time på upprullning som för 300 meter band 

är 0.3 sekunder då blir fyra gånger så stort, alltså 1.2. 
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Figur 3 Current State Map, utifrån VSM 
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3.4 SLÖSERI 

ett till the Toyota Way Fieldbook beskrivning, finns det som tidigare nämnt, sju 

typer av slöseri. Punktlistan nedan visar vilka typer av slöseri som 

identifierades hos Straps.  

 ÖVERPRODUKTION  

Produkter åt större återkommande kunder produceras i förtur innan order har lagts. 

Detta görs när produktionstrycket i övrigt är lågt, vilket är positivt att processerna 

arbetar, men generellt sätt kan en konsekvens av att producera vara att det 

genererar slöseri från den extra hanteringen. 

 VÄNTETID 

Värmebehandlingen är en flaskhals som kan orsaka väntetid för klippningen, detta är 

dock inte en vanligt förekommande företeelse. 

 TRANSPORT 

Vid sy-stationen flyttas material så som band, spännen, kartonger och färdiga 

spännband. 

I produktionen flyttas banden efter vävning och trådrullarna efter upprullning. 

 ÖVERSKOTTSLAGER 

Lager för enfärgade spännband. 

Lager för importerade spännband. 

Mellanlager för upprullade trådar. 

 DEFEKTER 

Defekter under vävning av spännbanden kan förekomma. Inspektion görs av 

operatörer. 

3.5 PROBLEM SOM FINNS 

ör att kunna effektivisera produktionen måste det först ses till vilka 
problem och vilket slöseri som finns med den nuvarande produktionen och 
därefter hitta relevanta metoder som kan användas för att minska på 

slöseriet.  
 
En jämförelse görs mellan takttiden och processernas cykeltider, detta tillåter en 
visuell granskning av vilka processer som är i störst behov av effektivisering. 
 
Figur 4 visar att vid vävningen och sy-avdelningen är cykeltiderna markant högre 
än takttiden. En Lean produktion ska sträva efter att alla processer ska gå efter 
takttiden. Men i realiteten så har de flesta företag en cykeltid som ligger under 
takttiden, detta för att ha en felmarginal om det skulle bli något oväntat stopp eller 

S 

F 
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annat produktionsfel (Saleeshya, P., & N., 2012). Figur 4 visar vidare att både 
upprullning och kapning ligger markant under takttiden.  
 

 

Figur 4 Cykeltider med takttiden (Rödstreckad) 

Som tidigare konstaterat, att utifrån bedömningen av Read a Plant borde fokus 
delvis ligga på att jämna ut produktionstakten, effektivisera planlösningen och 
materialflöden, vilket ytterligare stryks av bedömning från takttid i relation till 
cykeltider Figur 4. Förändringar gällande kategorierna visuell styrning samt 
motivation och lagarbete kan också implementeras, dock är metoderna för att 
förändra dessa inte lika resursomfattande som de förändringarna gällande 

produktionen. 
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Slutsats 

Kapitlet beskriver åtgärder till det slöseriet som har identifieras och vilka effekter 

dessa åtgärder rimligtvis skulle innebära. Dessutom ges förslag på framtida arbete.  

4.1 ÅTGÄRDER 

nligt Figur 4 framgår det att väv- och sy-avdelningen, behöver 
effektiviseras. I dagsläget går vävmaskinerna, precis som den övriga 
produktionen, ett arbetsskift, åtta timmar, om dagen. Det finns totalt sex 

stycken vävmaskiner, varav fyra stycken kan väva fyra band parallellt och två 
stycken kan väva två band parallellt. Ett band har en produktionshastighet på 50 
meter per timme. En maskin producerar en orderdesign, dvs. om en order på 300 
meter vävs i en maskin med två band tar det således tre timmar att producera 
ordern. För att mata maskinerna med tråd finns det ett magasin på baksidan med 
antingen en uppsättning om 10 eller 20 spolar, beroende på storlek på maskin. 
Spolarna byts vanligtvis två och två och det tar 20 minuter att byta en spole. För 
att effektivisera vävningen och utan att genomföra större investeringar som 
anskaffning av nya maskiner, ser vi följande två alternativ som är direkt 
implementerbara: 
 

 Köra fler arbetsskift för att på så vis öka produktionen.  
 

 Ha fler än en maskin per order, alltså köra en beställning parallellt på flera maskiner.  
 

Enligt exempelorder i VSM-modellen ovan är cykeltiden 10800 sekunder och 
takttiden 2880 sekunder, alltså cykeltiden en 3.75 multipel av takttiden, så även om 
produktionen ställs om till tre arbetsskift om dagen kommer cykeltiden ändå inte 
understiga takttiden. Dessutom skulle en omställning till tre arbetsskift för väveri 
skapa större mellanlager innan värmebehandling, hantering av mer materiel blir ett 
ytterligare slöseri. Ur en finansiell synvinkel skulle dessutom tre arbetsskift öka 
personalkostnaderna markant, fler personer skulle behöva anställas och tränas 
upp, dessutom skulle det bli extra kostnader så som högre lönekostnader.  
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Vidare går det att resonera kring takttiden att sett till vävmaskinernas kapacitet på 
50m/h per band och att det är 2880 sekunder är 0.8 timmar skulle det således 
kräva 7.5 band, det vill säga åtta band totalt. Åtta band skulle motsvara en cykeltid 
på 2700 sekunder, vilket är något under takttiden, vilket oftast är standard i de 
flesta industrierError! Bookmark not defined.. Problemet med att väva i flera 
maskiner parallellt är bytet av spolar, som ur ett tidsperspektiv är kostsamt då 
spolarna byts ut två och två, vilket tar 40 minuter för en operatör. Beroende på 
beställning krävs olika antal spolbyten per order, detta då designernas 
färguppsättning skiljer sig åt. 
  
I dagsläget strävar väveriet efter att ta liknande beställningar direkt efter varandra, 
oavsett vilken position i turordningen beställningen har, detta för att undvika långa 
vävstopp för spolbyten. Således om fler maskiner producerar samma beställning, 
skulle det gå åt mer tid på att byta spolar på samtliga maskiner för en specifik 
beställning. En lösning på det skulle kunna vara att minska utbudet av färgval på 
spännband. Vilket skulle medföra möjligheten att standardisera uppsättningen 
färger i maskinerna, i och med det kan olika ordrar vävas direkt eftervarandra med 
mindre antal spolbyten. På så sätt minskas change over time.   
 
Idag tillverkar Straps sina spännband helt efter kundens önskemål, det finns alltså 
ett enormt antal uppsättningar med spolar som kan ställas in i maskinerna. Vidare 
sett till dem sex vävmaskinerna finns det totalt 20 bandspår, åtta spår krävs för att 
komma under takttiden. Genom att begränsa variationen på spännband, är det 
möjligt att effektivare utnyttja dem 20 bandspåren som står till förfogande. För att 
åstadkomma skulle detta följande åtgärder kunna tas för att effektivisera 
produktionen: 

 Standardisera variationerna av färgval. 

 Gruppera vävmaskiner i celler, där en order vävs parallellt över åtta bandspår, för att 
på så vis få en cykeltid under takttiden.  

 Effektivisera planlösningen.  

 
En minskning av utbudet skulle erbjuda kunden ett mindre antal färgvariationer, 
där det fortfarande går att skräddarsy beställningar, men inte till samma grad som 
innan. För att åstadkomma detta, skulle maskinerna kunna delas in i celler där en 
cell alltid producerar från samma uppsättning färger. D.v.s. samma cell har alltid 
samma uppsättning av spolar i magasinet. Magasinerna bakom maskinerna har 40 
stycken spolar och då skulle till exempel en cell kunna ha uppsättningen att den 
producerar spännband med svart eller grå bakgrund och har en uppsättning med 
sex färger, röd grön, blå, orange, gul och vit.  
 
Varje spårband har separata spolar med färg, alltså en spole kan inte gå till två 
spårband. Bakgrundsfärgen har störst åtgång och således skulle ett alternativ, för 
åtta spårbandscellerna, vara att ha 16 spolar svart eller grå färg, fyra spolar av 
vardera röd, grön, gul, orange, blå och vit. En sådan uppsättning skulle erbjuda 
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kunden möjligheten att ha antingen en svart eller grå bakgrundsfärg och sex 
stycken olika färger på logotyp och eller text.  
 
Vävmaskinsgrupperingen skulle kunna åstadkommas genom att de 20 banden, 
som står till förfogande i tre celler, enligt följande; de fyra maskinerna som var för 
sig har fyra spårband vardera delas upp i två celler med två maskiner i vardera cell. 
De två övriga vävmaskinerna som är kapabla att enbart väva två spårband, bildar 
tillsammans en tredje cell. Här kommer dock dilemmat om vad cellerna ska 
producera. Här finner vi följande avvägning:  
 

1. Antingen producerar alla celler exakt samma uppsättning av färger, exempelvis 
genom uppsättningsförslaget ovan. Fördelen skulle vara att det är möjligt att erbjuda 
kunden en större färgvariation och nackdelen skulle vara att spolarna skulle behöva 
bytas mer frekvent, vilket tar tid. 

 
2. Alternativt så producerar cellerna egna uppsättningar av variationer. Exempelvis att 

Cell 1 producerar band med svart bakgrund och har tre färgalternativ, röd, grön och 
blå. Cell 2 producerar band med grå bakgrund och en annan uppsättning för 
färgalternativen och slutligen har Cell 3 en tredje uppsättning. Fördelen med detta 
skulle vara att den minskar frekvensen på att byta spolar då en större mängd spolar 
av respektive färg får plats i magasinen, nackdelen skulle vara att utbudet som 
erbjuds till kund minskar. Dessutom finns risken för köbildning av ordrar, om många 
beställningar är av samma uppsättning färger, då de enbart kan tillverkas i en specifik 
cell. 

Sammantaget står det mellan att erbjuda en större variation till kund eller en 
snabbare produktion. Det är de skräddarsydda spännbanden som gör Straps unikt 
och det som vi bedömer är kundvärdet. Därav resonerar vi att, alternativ 1, med 
vissa modifikationer, är bättre; eftersom möjligheten att erbjuda kunden en hög 
variation fortfarande finns samtidigt som produktionen effektiviseras. Vi föreslår 
ett upplägg enligt tabell 1.  

 

Tabell 1 Föreslagen cellindelning 

Cell Band Bakgrundsfärg Färger Spolar 

1 1-8 Svart Röd, orange, grön, blå, gul och 
vit  

16 x svart,  
4 x färg 

2 9-16 Grå Röd, grön, orange, blå, gul och 
vit  

16 x grå 
4 x färg 

3 17-20 Valfri Valfri Valfri 

 
Cell 1 och 2 erbjuder samma färgalternativ men med olika bakgrundsfärger. Cell 3 
skulle kunna erbjuda helt skräddarsydda alternativ. Priset på band som kan 
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produceras från Cell 1 och 2 skulle kunna hållas lägre än för banden producerade 
på Cell 3.  Fördelen med denna typ av produktion kan vara följande: 

 Cell 1 och 2 får en cykeltid som ligger under takttiden samtidigt som variationen av 
band som kan produceras är fortsatt stor (1440 variationer) med sex färgalternativ på 
två olika bakgrunder. 
 

 Minskad lagermängd på grund av minskat färgval. 
 

 Tiden att byta spolar mellan olika beställningar försvinner, övergången från en 
beställning till en annan skulle ske direkt utan omställning av vävmaskin. Fokus skulle 
endast ligga på att byta ut spolar som tagit slut.  
 

 Cell 3 kan fortsätta erbjuda skräddarsydda lösningar. 

Tillsammans med ovanstående åtgärder skulle även planlösningen organiseras på 
så vis att produktionen skulle få ett mer jämnare flöde, genom att minska på 
material förflyttningar. Detta avser inte bara vävoperationerna, utan snarare hela 
tillverkningen och hur de olika processerna hänger ihop med varandra. Ett 
alternativ skulle vara att organisera tillverkningen enligt Figur 5.  
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Figur 5 Förslag på planlösning, process: reklamspännband 

 
Fördelen med en sådan processorganisering skulle dels vara att materialet skulle 
flöda genom produktionen mer naturligt än vad den gör i den nuvarande 
tillverkningen, Figur 1, där materialet flyttas fram och tillbaka. Dessutom skulle det 
möjliggöra att operatören för kapningsprocessen skulle kunna hålla uppsikt över 
vävmaskinerna, vilket väv- och upprullningsoperatörer gör i dagsläget. 
Anledningen till att byta observatör är för att kapningen är redan en väldigt 
effektiv process och detta skulle möjliggöra för operatörerna som handhar 
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upprullning och vävning att fokusera på att förse de tre vävmaskinscellerna med 
material. 
 
En uppsättning av produktionen enligt Figur 5 följer filosofin för 5S, där 
komponenter och maskiner ska ställas upp på ett sådant sätt att arbete och rörelse 
underlättas. Fortsatt implementering av 5S i produktionen skulle kunna öka 
effektiviteten ytterligare, se kapitel 1.4.  
 
Standardisering enligt 5S, på spolbyten, möjliggör för att finna best practice för 
spolbyten, eftersom det alltid kommer vara samma uppsättning spolar i Cell 1 och 
2; och dessutom kommer varje spolfärg ha en bestämd plats. Eftersom spolbytet 
blir standardiserat, vilket underlättar för att i fortsättningen hitta effektivare 
metoder för att genomföra bytena, i enlighet med 5S. 
 
En mer organiserad produktion, med tydliga produkt och material flöden 
underlättar också att i fortsättningen identifiera slöseri på samma sätt som i 
fallstudierna litteraturförstudien refererar till, kapitel 1.4.  
 
Vidare sett till sy-avdelningen, vilket är den andra flaskhalsen, enligt Figur 4, ser vi 
att det är en ytterligare process som kräver effektivisering. I dagsläget distribueras 
beställningar upp så att en operatör syr en order, med en snittkapacitet på 225 
stycken 50 cm långa band per timme. På en 300 meter lång beställning blir det en 
cykeltid på 9600s, vilket är 3.6 gånger så stort som takttiden. För att cykeltiden ska 
hamna under takttiden skulle ett alternativ vara att beställningarna distribueras 
jämt mellan alla operatörer. Istället för att ha en individuell cykeltid, för en 
operatör, på 9600 sekunder skulle cykeltiden för en beställning på 300 meter bli en 
fjärdedel så stor, d.v.s. 2400 sekunder, vilket är under takttiden. För det andra så 
skulle en mer organiserad arbetsmetod enligt 5S ytterligare kunna öka 
effektiviteten, se kapitel 1.4. 
 
I dagsläget har sy-avdelningen en uppsättning enligt Figur 6 nedan. Med en mer 
organiserad planlösning skulle det vara möjligt att undvika slöseri i form av 
onödiga rörelser. Dessutom skulle operatören från kapningen, där effektiviteten är 
hög kunna förse sy-arbetsstationerna med material i form av spännen, band och 
kartonger och dessutom ta ut färdiga kartonger med spännband ut till leverans. 
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Figur 6 Sy-avdelningens planlösning i dagsläget 

 
 
 
 
 
En planlösning enligt Figur 7 nedan skulle kunna ha följande fördelar: 
 

 Utrymmet skulle effektiviseras och slöseri skulle undvikas genom att 
förvara material vid arbetsstationerna.  

 Uppsättningen skulle möjliggöra för att enklare och effektivare förse 
arbetsstationerna med material. 
 

Ovanstående förändringar i planlösning efterliknar till viss del filosofin 5S, genom 
att systematisera arbetsavdelningen och standardisera arbetsmetoden, var sak på 
sin plats, är det lättare att i fortsättningen hitta ännu effektivare metoder för att 
utföra arbetet.  
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Figur 7 Förslagen planlösning för sy-avdelningen. 

 

  



  I M P L E M E N T E R I N G  A V  L E A N  H O S  E T T  F Ö R E T A G  

 

 

30 

4.2 UPPSKATTNING OCH DISKUSSION AV ÅTGÄRDERNAS EFFEKTER 

vårigheter har gjort att en kvantifiering av möjliga förslag som har nämnts 
under denna rapport är svårt att kvantifiera; detta då rapporten enbart kan 
förlita sig på teoretiska resonemang, men även tidsomfattningen arbetet varit 

aktivt under har inte möjliggjort det att samla ihop tillräckligt med data om 
produktionen i noggrannare detalj.  
 
De teoretiska argument som lyfts fram under arbetets gång är grundade i väl 
etablerade metoder som används i resurseffektiva sammanhang. I 
litteraturförstudien har artiklar som bearbetat resurseffektiva metoder dragit 
slutsatsen att flertalet av metoderna som använts är effektiva och i vissa fall kunnat 
kvantifiera deras resultat. Sammantaget kan föreslagen ha en positiv inverkan på 
produktionen. 
 
Föreslag såsom att strukturera om planlösningen så att en kortare distans uppnås 
mellan transport av material vid ett processbyte, är definitiv att den bidrar till att 
spara tid; dock saknas det information om vilka avstånd som tillåter en optimal 
planlösning mellan de maskiner som anläggningen utnyttjar, detta då hänsyn måste 
bl.a. tas till framtida utbyggnader som kommer att göras på produktionsgolvet. 
Därav har enbart ett förslag givits på hur man kan bespara tid av att förflytta 
material på produktionsgolvet, se Figur 5, jämfört med den nuvarande 
planlösningen, se Figur 1.  
 
Implementering av 5S, har enligt litteratutförstudien, se kapitel 1.4, gett upphov till 
goda resultat i andra organisationer. Vi bedömer genom att fullfölja koncepten 
som 5S förespråkar, att det kan leda till förbättringar inom produktion. En 
kvantifiering mellan införandet av 5S och den nuvarande produktionen har inte 
varit möjlig, detta då varken resurser eller tid för att utföra en jämförelse har varit 
tillgängliga. 
 
Ett försök har gjorts för att kunna kvantifiera VSM-modellen, då data-insamlingen 
var möjlig, har en current state map och en future state map kunnat ställas upp. 
Resultatet för den framtida planen är grundad i teorin och resulterade i reducerade 
cykeltider, se Figur 9 och 9. En förändring av ledtiden har inte kunnat uppskattas 
eftersom förändringarna inte har kunnat appliceras i praktiken, och därav är det 
svårt att bedöma hur länge material befinner sig i varje mellansteg.  
 

S 
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Figur 8 Reducerade cykeltider i relation till takttiden 
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Figur 9 Future State Map 
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4.3 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE  

ör att kunna se innebörden och kvantifiera resultaten av de föreslagna 
åtgärderna i den här rapporten krävs det att de implementeras och därefter 
utreds huruvida de skulle ha en positiv eller negativ inverkan på 

verksamheten.  
 
Denna rapport fokuserar till största del på tillverkningen av en 300 meters 
beställning av 50 cm långa spännband, fortsatt arbete skulle kunna vara att titta på 
andra delar av verksamheten, eller andra typer av beställningar.  

 

  

F 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

1 Ja 11 Nej 

2 Nej 12 (Nej) 

3 Nej 13 Nej 

4 Nej 14 Nej 

5 Nej 15 Ja 

6 Nej 16 (Nej) 

7 Nej 17 (Nej) 

8 Nej 18 Nej 

9 Nej 19 Ja 

10 (Nej) 20 Ja 

 

 

 


