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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en kartläggningsmetod kallad ”Value Stream Mapping” som syftar på 
att effektivisera en produktionskedja men hjälp av Lean-produktion. Value Stream Mapping ger 
en visuellt tydlig överblick av produktionen och innehåller information om lagernivåer, 
maskinernas takttid och omställningstid. Förutom detta kan även maskinernas tillförlitlighet 
återfinnas i rapporten tillsammans med den skiftgång som används.  
 
Rapporten innehåller bakgrunden till denna kartläggningsmetod samt varför Lean är applicerbart 
och dess fördelar detta ger. Rapporten förklarar de avgränsningar som gjorts, presenterar ett syfte 
samt en metod för att uppnå detta. I arbetet presenteras en studie på ett företag som refereras till 
”Processindustri AB”, denna studie ger nödvändig information för att genomföra en 
kartläggning. Bakgrunden till arbetet var ”Processindustri AB”s långa omställningstider i 
produktionen där det finns flexibilitetsproblem som behöver lösas. Det finns problematik i 
materialflödet där ett tryckande flöde skapar stora mellanlager och lång genomloppstid. Material 
som får ligga i lager för länge kan få problem med oxidering av ytskikt, något som kan leda till 
att materialet skrotas eller att undermålig kvalitet uppmärksammas senare i produktionen. Målet 
är, med hjälp av en kartläggning och Lean, att effektivisera ett produktionsflöde och minska 
genomloppstider.     
 
Rapporten går in i detalj på vilken information som behövs och varför den är vital vid en 
kartläggning. Det presenteras även en förbättrad karta som syftar på att sänka genomloppstiden 
och minska lagernivåerna. Rapporten förklarar tankegångarna kring dessa förbättringar och de 
problem som sätter begränsningar. Genom att besöka företaget och följa de steg som 
kartläggningsmetoden föreslår har kartläggningen tagits fram. De problem som finns i 
produktionen har diskuteras med de anställda och även den inställning till förändringar som finns 
diskuteras i rapporten.  
 
De två kartläggningarna jämförs och fördelarna de föreslagna förbättringarna leder till listas. 
Resultatet diskuteras och summeras i en slutsats och arbetet granskas kritiskt. De slutsatser och 
potentiella resultat som togs fram genom denna studie redovisas i kapitel 5. Slutligen ges förslag 
på fortsatt arbete. 
 
Genom att applicera denna förbättringsstrategi kan stora potentiella förändringar genomföras för 
”Processindustri AB” för att få en mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig produktion. Enligt 
den utarbetade framtida kartläggningen kan genomloppstiden för helstångsborr minska från 
11,25 till 3 dagar. Konstänger kan minska från 10 till 4,33 dagar. Detta är ett resultat av 
minskade lagernivåer som hänvisas till figur 4 på sidan 15. För att kunna göra dessa förändringar 
krävs ett ökat leveransintervall från tre till fem dagar i veckan som dock påverkar tidigare 
produktion utanför området för denna studie. Dessa implementeringar skulle minska lagerbundna 
likvida medel från 2 772 000 kronor till 1 164 000 kronor. En minskning på totalt 1 608 000 
kronor. 
 
  



 

 

Abstract 
This report refer to a process industry mapping method called “Value Stream Mapping” aimed to 
increase the efficacy in the production chain applying the mindset of Lean Production. Value 
Stream Mapping provides a visually clear overview of production and provides information 
about stock levels, machine cycle time and setup time. Besides this, the machines' reliability is 
found in the report along with the shifts in use. 
 
The report provides the background to this mapping method and why Lean is applicable and the 
benefits this provides. The report explains the limitations made, presents a purpose and a method 
to achieve this. The report presents a study of a company that is referenced to “Processindustri 
AB”, this study provides the information necessary to conduct such a mapping. The background 
of the work was "Processindustri AB” 's long lead times in production and the flexibility 
problem that needs to be solved. There are problems in the material flow where a pushing flow 
creates big stocks between the processes and generates long lead times. Materials that may be in 
store for a long time may have problems with oxidation of the surface layer, which may cause 
the material to be scrapped or of inferior quality that is noticed later in the production chain. The 
goal is, by using mapping and Lean, streamlining the production flow and reduce throughput 
times.  
 
The report goes into detail on what information is needed and why it is vital for the mapping. It 
also presents a “future state map” aimed at reducing the throughput time and reduces inventory 
levels. The report explains the thinking around these improvements and the limitations made by 
practical problems. By visiting the company and follow the steps the mapping method proposed 
has the mapping established. The problems found in production have been discussed with the 
employees and also the attitudes to changes are discussed in the report. 
 
Finally the two mappings are compared and the benefits the suggested improvements will lead to 
are structured. The results are discussed and summarized in a conclusion and the work is 
critically examined. Finally, suggestions for further work are taken in consideration. The 
conclusions and the potential results that were developed through this study are presented in 
chapter 5. 
 
By applying this improvement strategy large potential changes can be implemented in 
“Processindustri AB” to get a more cost efficient and competitive production. According to the 
“future state mapping” the lead-time for “helstångsborr” can be reduced from 11.25 to 3 days. 
“Konstänger” can be reduced from 10 to 4.33 days. This is a result of reduced stock levels as 
referred to figure 4 on page 15. In order to make these changes an increased supply range from 
the supplier is require from three to five times a week. However, this will affect the production 
outside the extent of this study. These implementations would reduce the amount held in 
inventory from 2 772 000 SEK to 1 164 000 SEK. A decrease of total 1 608 000 SEK. 
  



 

 

Förord 
Denna uppsats är ett examensarbete inom Industriell Produktion och är skriven vid Kungliga 
Tekniska Högskolan under våren 2015. Temat var resurseffektiv produktion i tillverkande 
företag och det är utifrån denna grund undersökningar och frågeställningar har formulerats.  
 
Ett särskilt stort tack riktas till Thomas Westin vid institutionen för industriell management på 
Kungliga Tekniska Högskolan som var vår handledare. Thomas har bidragit med vägledning och 
har agerat bollplank under arbetets gång. I övrigt vill vi tacka de handledare och studenter som 
opponerat på arbetet och hjälpt oss förbättra det.   
 
Arbetet har varit givande och gav oss en inblick i hur produktionsprocesser ser ut idag och hur de 
kan utvecklas i framtiden. Det har varit intressant att se hur produktion faktiskt fungerar i 
praktiken och hur tillämpning av teoretiska metoder kan bidra till utvecklingen. Vår förhoppning 
är att arbetet senare kan följas upp och visa de positiva effekter implementering av nedan 
redovisade metoder kan leda till.  
 
Stockholm, Maj 2015 
Johannes Lund 
Ludvig Rogberg  

  



Nomenklatur 
 
Value Stream Mapping- Kartläggningsmetod för att få en övergripande bild av 

produktionen.  

Lean- Tillverkningsfilosofi som syftar på att minimera slöseri.  

Takttid- Tillgänglig tid per dag delat med den normala efterfrågan. 

Tryckande flöde- Produktion som vanligt så länge det finns material. 

Genomloppstid- Tid från att material anländer till fabrik tills det levereras vidare. 

Flöde/produktionsflöde- Hur materialet färdas genom fabriken. 

Dragande flöde- Produktion där efterföljande station signalerar när material behövs. 

Pacemaker process- Metod för att bestämma vilken maskin som begränsar 

produktionen. 

Layout- Hur fabriken är uppbyggd. 

Kanban- Signalsystem som styr när material eller förbrukningsvaror ska levereras. 

5S- Metod för att sortera och effektivisera en arbetsplats. 

Supermarket-Fungerar som ett lager, kan dock bli full, fylls på vid tom plats. 

Just in time- Fokuserar på att leverera i rätt tid för att inte försena produktionslinan. 

Cellular manufacturing- Designar arbetsplatser för optimal produktion. 

Smed (Single minute exchange of dies)- Syftar på att minska omställningstid i 

maskiner. 

Cykeltid- Tid från att en produkt börjar bearbetas tills nästa produkt börjar bearbetas. 

Cykeltid får aldrig vara längre än takttid. 

Batch-Orderstorlek, beställs det fler lika produkter på samma gång eller behandlas 

alla produkter separat. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt av rapporten behandlar den problemställning arbetet grundar sig på. Bakgrunden 
till projektet, syfte, avgränsningar samt metod presenteras också under detta avsnitt. 
 
1.1  Bakgrund 
Huvudfokus för arbetet kommer vara att kartlägga produktflödet i en produktionsanläggning och 
få en övergripande bild av produktionen. Detta genom att tillämpa kunskaper från teori gällande 
Lean-produktion (T. Melton 2005), se kapitel 2.1, och Value Stream Mapping som återfinns i 
kapitel 2.2. 
 
Studien har genomförts på en industri som refereras till ”Processindustri AB” på grund av 
sekretess då rapporten innehåller känslig information. 
 
Den nuvarande produktionen använder ett tryckande flöde utan riktig hänsyn och vetskap kring 
efterföljande stationer. I dagens läge sker endast leverans till produktionen vid tre tillfällen i 
veckan vilket gör att omställningsmöjligheterna och flexibiliteten är väldigt låg. Det saknas en 
tydlig visuell översikt av materialflödet och de stora mellanlagren mellan processerna binder 
kapital. Material som får ligga för länge kan få problem med oxidering av ytskikt, något som kan 
leda till att materialet skrotas på plats eller undermålig kvalitet uppmärksammas senare i 
produktionskedjan. Målet är att med hjälp av enkla korrigeringar, effektivisera ett 
produktionsflöde samt att slöseri elimineras för att få ett bättre resultat ur processen. 
 
Value Stream Mapping- metoden, hänvisas hädanefter till VSM, görs i tre steg, först bestäms den 
produktfamilj som ska kartläggas. Därefter kartläggs det nuvarande produktionsflödet och 
slutligen tas en framtida förbättrad modell fram. VSM är en grundläggande kartläggning där det 
övergripande flödet analyseras. Nödvändiga avgränsningar har gjorts där materialåtgång för 
olika maskiner, energiåtgång och operatörkostnader är något som inte har diskuterats i studien. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka ett produktionsflöde och om möjligt effektivisera det. 
Arbetet har utförts på en processindustri och arbetats fram med hänseende till nödvändiga 
avgränsningar. Stora kapital binds på grund av mellanlager och förhindrar processens förmåga 
att vara flexibel för marknaden. Syftet blir därför i denna studie att se över dessa problem genom 
att göra en övergripande kartläggning och på så sätt använda detta för att kunna göra potentiella 
förbättringar. Huvudfrågan för denna studie är alltså:  
 
Hur kan produktionsflödet förbättras? 
 
Denna studie tar upp följande fem underfrågor som grund för huvudfrågeställningen: 
 
Fråga 1: Vad är takttiden? 
 
Alltså takten på produktionsflödet för att kunna matcha kundernas efterfrågan. Den beräknas 
genom att dividera totala tillgängliga tiden per dag med kundens dagliga efterfrågan. 
 
Fråga 2: I vilka operationsprocesser krävs ett dragande flöde? 
 
Se över vart lager krävs och eliminera där det inte behövs. Detta för att effektivisera och 
eventuellt kunna skapa dragande flöde på föreslagna processer. 
 
Fråga 3: Vart kan kontinuerligt flöde användas? 
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Inom stålindustrier och processindustrin i allmänhet är det svårare att ha ett kontinuerligt 
dragande flöde i jämförelse med tillverkningsindustrin. Vissa processer kan dock ses över där 
detta kan vara till en fördel. 
 
Fråga 4: Vilken enskild specifik process ska produktionsflödet schemalägga? 
 
För att förhindra överproduktion inom någon process i produktionsflödet, krävs endast att en 
station schemaläggs för att få ett kontinuerligt flöde. Detta kallas ”pacemaker process” på grund 
av att en process sätter takten för samtliga processer i produktionsflödet inom en linjeproduktion. 
Vanligtvis brukar flaskhalsen i produktionen vara utgångspunkten för ”pacemaker process” 
analysen, detta på grund av att flaskhalsen oftast begränsar produktionen. En takttid som 
flaskhalsen inte kan upprätthålla leder endast till stora mellanlager. 
 
Fråga 5: Vilka förbättringar inom produktionen krävs för att åstadkomma framtida mål för 
produktionen? 
 
Genom att ha underlaget för dessa frågor kan sedan förändringar arbetas fram med tillämpning 
av litteraturstudier som sammanfattas i kapitel 2.1 och 2.2. 

 
1.3 Avgränsningar 
Det finns mycket litteratur och studier som behandlar detta ämnesområde och avgränsningar 
måste göras för att uppnå en analys av värde. Fokuseringen kommer vara mot Lean-produktion 
samt Value Stream Mapping som är en mer övergripande modell av kartläggning. 
 
För att göra en rättvis bild av produktionen har begränsningar gjorts, detta för att arbetet inte ska 
bli för stort och resultera i ett allt för övergripande arbete. Den del av produktionen som 
behandlas avgränsas till en avdelning, produkten går sedan vidare till andra avdelningar men 
dessa behandlas inte i rapporten utan ses istället som att produkten har levererats till intern kund. 
 
De övriga avgränsningarna som beaktas är investeringar. Arbetet kommer inte behandla 
lösningar som kräver kostsamma investeringar eller förändrad layout i fabriken, detta lämnas 
som en framtida förbättringspotential. 
 
Inom Lean finns det flera faktorer som räknas till slöseri, rapporten kommer inte behandla dem 
alla utan syfta mot att minska lager. Avgränsningarna sker i sådan utsträckning att energiåtgång 
samt operatörskostnader inte heller beaktas. Kartläggningen behandlar inte omställningstiderna i 
maskinerna, arbetet behandlar kartläggningsmetoder och går inte in på enskilda 
produktionsprocesser.  
 
Slutligen beaktas inte produktionsschemat och produktionsplaneringen, detta skulle kräva 
ytterligare tid och resurser. Den mänskliga och ergonomiska aspekten behandlas inte heller utan 
lämnas som förslag på fortsatt arbete. 
 
1.4 Metod 
Genom att ha en konkret kartläggningsmetod med tydlig teoretisk bakgrund kan en kvalitativ 
undersökning göras. Tillvägagångssättet grundar sig i Lean-produktion samt Value Stream 
Mapping. För att ytterligare förtydliga arbetsgången kommer de olika stegen redovisas i olika 
underrubriker. 
 
1.4.1 Val av produktfamilj 
Den avdelning kartläggningen sker på tillverkar två olika huvudprodukter, de har viss differens i 
tillverkningsprocessen men har tillräckligt många likheter för att vara jämförbara, rapporten 
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kommer innefatta båda dessa huvudprodukter. När valet av produktfamilj sker måste tydliga 
avgränsningar göras så kartläggningen blir överskådlig. Det finns ingen begränsning i de 
produkter som kan kartläggas men arbetet har i samförstånd med ”Processindustri AB” hittat en 
avdelning med lämplig process och komplexitet. 
 
1.4.2 Kartläggning 
För att ha möjlighet att implementera ett dragande flöde måste produktionen kartläggas och 
dagens arbetsmetoder utvärderas. Kartläggningen görs genom att besöka produktionen och följa 
produktflödet i den utsträckning avgränsningarna tillåter. Kartläggningen syftar på att ta fram en 
tydlig, visuell bild av produktionen. Denna karta används sedan för att enkelt följa produkterna 
genom de olika processtegen. Processtegen innefattas från det att materialet kommer in i 
fabriken tills den levereras till kund eller avgränsas från fortsatt arbete.  
 
1.4.3 Flödesanalys 
När kartläggningen är klar kan flödet analyseras, genom intervjuer och datainsamling kan 
relevanta fakta tas fram. När kommer materialet till produktionen, hur ofta kommer dessa 
leveranser, hur stora mellanlager finns i dagsläget och takttid för varje station är några av de 
frågor som besvaras. Genom att mäta takttider, räkna lagernivåerna och undersöka 
leveransintervall samt hur mycket material som kommer med varje leverans kan processen sedan 
analyseras.  
 
1.4.4 Nuvarande process 
Utifrån punkterna ovan kan den nuvarande processen beskrivas med Value Stream Mapping. När 
information om lager erhållits, inklusive mellanlager samt takttiderna, kan genomloppstiden för 
varje order beräknas utifrån de dagliga produktionsmålen. Detta ger en bild av hur mycket 
material som finns i arbete och hur mycket kapital detta material binder upp i lagerkostnader.  
 
1.4.5 Optimering av process 
Utifrån tidigare analys av produktionsprocessen kan de optimala lagernivåerna beräknas. 
Förbättrade lagernivåer och implementering av ett dragande flöde kan minska kapitalbindningen 
och frigöra kapital. Beräkning av de nya genomloppstiderna samt kapitalbindning ger relevanta 
siffror som tydligt kan jämföras. Införing av ett Kanban-system, se kapitel 2.1, ska betraktas och 
de fördelar detta kan leda till behandlas i rapporten. Analys mellan de nuvarande mätvärdena och 
de optimerade mätvärdena ska ge en tydlig bild av hur produktionsprocessen kan förbättras.    
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2 Resurseffektivitet i producerande företag 
Detta avsnitt presenterar den litteraturstudie som appliceras i problemlösningen, 2.1, samt 
detaljerade analyser av en tidigare undersökning inom processindustrin, 2.2.   
 
2.1 Förbättra en produktion med Lean 
Lean refererar till Toyota-modellen, en modell som användes i Japan som sedan 
implementerades i hela västvärldens massproduktion (Petersson, et al., 2009). Lean-produktion 
togs fram i syftet att med små medel och snabba omställningar öka värdet på produkten för 
slutkund utan att förlita sig på stora partier för att vara lönsam. När Toyota-modellen togs fram 
fokuserade fortfarande större delen av industrin i övriga världen på massproduktion, det vill säga 
stora mängder standardiserade produkter med minimala omställningar (Womack et al., 1990). 
 
En viktig metod inom Lean-produktion som kort förklaras för att ge en bakgrund till konceptet 
Lean är 5S (sort, straighten, shine, standardize, and sustain). Detta är ett visuellt system för att 
öka effektiviteten på arbetsplatsen genom att ha saker på bestämda platser så ingen tid förloras 
på grund av att verktyg inte finns där det ska exempelvis. 5S syftar på att minska 
omställningstider och underlätta operatörens arbete. Rapporten behandlar inte omställningstider 
men 5S appliceras i rapporten vid lagerplatserna, bestämda och visuellt utmärkta lagerplatser är 
en förutsättning för en effektiv produktion.   
 
För att ett industriföretag i dagens samhälle ska hålla sig konkurrenskraftigt krävs att stora 
volymer kan produceras med hög variation. Omställningen till detta kan vara väldigt svår och det 
krävs mycket kunskap för att kunna göra denna typ av implementeringar i äldre traditionella 
industrier. Lean är mer än bara en metod, det är en tillverkningsfilosofi, för att verkligen dra 
fördel av allt Lean står för måste hela produktionen genomsyras av filosofin (Blücher & Öjmertz, 
2009). Mycket för att identifiera värde men också för att minimera all form av slöseri. Detta för 
att i slutändan generera ett värdeskapande flöde ur kundens perspektiv. Andra fördelar som 
resulterar ur detta är minskade ledtider för kunder, minskade lager och lagerkostnader, förbättrad 
kunskap av produktionsflödet och stabilare tillverkningsprocesser. 
 
Den största kraften mot Lean är inställningen hos operatörerna, trots att Lean är bevisat effektivt 
och teoretiskt genomförbart i de flesta industrier finns det alltid ett motstånd mot förändring. En 
förändring ändrar förutsättningarna för det dagliga arbetet, något som gör att anställda kan tappa 
spetskompetens eller tvinga lära sig nya saker vilket kan få operatörer att känna en form av 
osäkerhet. Målet är att få dessa individer att förstå innebörden av att ha ett arbetslag med flexibla 
arbetare och en bred vidd av komplementerande egenskaper. Utveckling ska vara något att sträva 
efter och inte något att frukta. 
 
Forskning gällande Lean har utförts och där framgår att 5 % av aktiviteterna i industrier tillför 
värde, 35 % av aktiviteterna är nödvändiga operationer som inte tillför värde och 60 % är 
aktiviteter som inte tillför något värde alls till kund (LERC, 2004). Det finns alltså inget tvivel 
för att slöseri står för en stor del av kostnaderna, här finns potential för förbättring. Dessa 
nyckelord är grunden till förståelsen för principen Lean (Womack and Jones, 1996): 
 
• Identifiera både värde och slöseri 
• Utöka kunskapen hos både operatörer samt ledningen 
• Bibehålla en effektiv produktion kräver kontinuerliga förbättringar 
 
Värde är de aktiviteter som kunderna är beredd att betala för, en aktivitet som förändrar en vara 
eller tjänst samt en aktivitet som är korrekt utförd första gången. Slöseri kan beskrivas som allt 
annat än det minimala antalet av utrustning, material, delar och arbetstid som krävs för att skapa 
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värde till en produkt eller tjänst. Slöseri innefattar alltså allt från att använda onödigt mycket 
material till att man arbetar på ett ineffektivt sätt, till exempel onödigt mycket kroppsrörelse vid 
montering. 
 
För att få ett dragande flöde används ofta Kanban-kort. Kanban är ett visuellt styrsystem som ser 
till att produktionen hela tiden använder sig av ett dragande flöde. Kanban använder sig av ett 
kortsystem där operatören skickar ett Kanban-kort med en materialbeställning till operatören 
bakom. På så sätt ökar informationsutbytet mellan operatörer och det produceras inte i onödan. 
Kanban-kort i kombination med supermarkets istället för lager ger ett jämnare produktionsflöde 
utan onödigt stora lagernivåer. Supermarkets fungerar som ett mellanlager men med ett 
begränsat antal produktplatser, när en supermarket är full ska produktionen bakom avstanna och 
vänta på ett Kanban-kort med en ny beställning.  
 
Genom att kartlägga en process kan produkt- och materialflödet analyseras. Beroende på 
processtid mellan varje produktionssteg kan olika stora supermarkets läggas in där signalsystem 
för påfyllning sker via Kanban-kort. Stationen framför meddelar på ett visuellt tydligt sätt när 
material behövs, på så sätt etablerar hela produktionskedjan ett dragande flöde. Fördelarna med 
detta system jämfört med tryckande flöde är att man minskar risken för överproduktion, 
dragande flöde svarar mot kundorder och tryckande flöde producerar oavsett om det finns behov 
eller inte. 
 
För att implementera Lean krävs viss information om processen och hur implementeringen 
genomförs kan se ut enligt figur 1 (Melton, T 2005). Ett tydligt tillvägagångssätt härleds med 
Lean- filosofin i åtanke. 

  
Figur 1. Informationsinsamling 

 
Lean är applicerbart för alla tillverkande företag, utmaningen är att ha tillräcklig kunskap om 
Lean och om sin egen produktion, vad kunderna värdesätter och hur processen ska svara mot 
framtida behov. Förutom Lean kommer även rapporten ta upp de fördelar som kan uppnås med 
Value Stream Mapping och denna metod behandlas i avsnitt 2.2 nedan. 
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2.2 Value Stream Mapping, nuvarande och framtida tillstånd 
Value Stream Mapping är en samling över värde- och icke-värdeskapande aktiviteter som krävs 
för att följa en viss produkt genom produktionsflödet (Rother and Shook, 1999). Detta innefattar 
både materialflöde men också informationsflöde. Det slutliga målet är att identifiera alla typer av 
slöseri och finna lösningar till dessa problem. VSM handlar inte om att se de individuella 
operationernas effektivitet utan att få en större övergripande bild över hela produktionen. I 
kartläggningen användes standardiserade symboler som kan åskådliggöras i bilaga 7.3. 
 
Lean produktion har främst applicerats inom tillverkningsindustrier där en mer konkretiserad 
kartläggning kan göras över de olika tillverkningsstegen. I denna undersökning är syftet dock att 
undersöka en kartläggning inom processindustrin där artikeln ”Analyzing the benefits of lean 
manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study”, ger en 
relevant bild för hur en sådan undersökning kan gå till. En studie där Lean-produktion 
implementerades i stålindustrin med underlag från en kartläggning över värdeflödet. Denna 
artikel har vart basen till projektets studie på ”Processindustri AB” och beskrivs i detta kapitel. 
 
Många stora industriföretag använder sig idag av Lean-tillverkning för att vara 
konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Fokus ligger på att få en kostnadsreducerande 
tillverkning genom att eliminera icke- värdeskapande aktiviteter och varor. Toyota Production 
system, ”just in time production” (JIT), ”cellular manufacturing”, ”single- minute exchange of 
dies” är exempel på lyckade metoder och teorier som använts inom tillverkningsindustrier. Inom 
processindustrin är dock underlaget för effektiviseringsmetoder inte lika brett och här läggs inte 
lika stor mängd energi på dessa frågor (Abdullah and Rajgopal, 2003). Skälet till detta varierar 
men enligt artikeln så är ofta dessa typer av industrier redan effektiviserade, behovet är därför 
inte lika stort. 
 
Tillverkningsmetoderna inom Lean kan ofta bemötas med negativ inställning på grund av de 
typiska egenskaperna som finns inom processindustrierna. Stora oflexibla maskiner med lång 
omställningstid är vanligt förekommande och har svårigheter att vara lönsam vid små 
produktionsvolymer. 
 
En studie har utförts inom just processindustrin och relateras i artikeln där implementering av 
Lean-produktion inom stålindustrin analyseras. Detta med målet att eliminera avfall, ha bättre 
koll på inventering, förbättra produktkvaliteten och i allmänhet få en bättre kontroll på finanser 
och operationer. I artikeln har en produktionsprocess kartlagts, bolaget refereras till ABS (AB 
steel) på grund av sekretess. 
 
I början av projektet kartlades operationer inom ABS enligt Value Stream Mapping-metoden. 
Detta för att kunna identifiera källorna till slöseri samt att identifiera vilka typer av Lean-verktyg 
som kan appliceras för att förbättra dessa källor. En framtida kartläggning utarbetades därefter 
med Lean-verktygen implementerat och simulerades i en modell för att tydliggöra arbetet enligt 
bilaga 7.1 och bilaga 7.2. Dessa bilagor ska endast ge en övergripande bild av kartans 
utformning, den information kartan innehåller är inte av speciellt stor vikt för detta arbete. 
 
Det första steget som utfördes var att välja en specifik produkt eller produktfamilj som målet för 
förbättring. När produktfamiljen var bestämd samlades information kring processen, denna 
information innefattar bland annat lagernivåer, processtider, antal operatörer, genomloppstider 
samt dagligt produktionsmål. Efter informationsinsamlingen ritades nuvarande tillstånd upp där 
operationer och processer kartlades. Genom att undersöka processen på plats kunde en bas bildas 
för analyserna.  
 
När all data är samlad kan en karta ritas upp där varje process motsvarar en station, processtider 
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är mycket viktiga då man med hjälp av dessa kan beräkna lämpliga lagernivåer mellan varje steg 
för en stabil process. Med enkla medel kan man jämföra den nuvarande processen med en mer 
optimerad process där nya ledtider kan beräknas och jämföras med ursprungliga tider. Detta ger 
en övergripande bild av produktionen och hur förändringar kan leda till bättre resultat. 
 
All data för kartläggningen av den nuvarande produktionen utfördes enligt det första steget i 
VSM- teorin som beskrevs tidigare. Datainformation om materialflödet samlades in framför 
varje process. Även antalet arbetare, cykeltider och omställningstider kartlades. I bilaga 7.1 visas 
resultatet av den nuvarande tillståndskartan. De små boxarna representerar processen och 
siffrorna representerar antal arbetare i varje process. Varje process har en databox där 
information om processtiden (CT), maskinens tillförlitlighet (MR) och omställningstider (CO) 
finns markerat. Trianglarna visar inventering framför varje enskild process. 
 
Efter att produktionsflöde kartlades, anslöts dessa till varandra med pilar som tydliggör riktning, 
om flödet är tryckande eller dragande och indikerar hur varje station får sin 
produktionsplanering. Tiden för en inventeringstriangel beräknas genom att dividera den 
inventerade mängden med dagligt produktionsmål. Den andra delen av tidslinjen är 
värdeskapande tid i varje process. Den totala värdeskapande tiden beräknas genom att addera 
processtider för varje enskild process i produktionsflödet. På samma sätt adderas väntetiden för 
alla inventeringstrianglar till en total väntetid. 
 
Beskrivningen av den framtida tillståndskartan börjar genom att utvärdera den nuvarande 
tillståndskartan. I denna analys åskådliggörs bland annat stora lagernivåer, skillnaden mellan 
totala produktionsledtiden och variationsadderade genomloppstider. Lagernivåer och 
genomloppstider är direkt beroende av varandra då mycket lager mellan processer leder till att 
varje produkt måste vänta en längre tid och binder på så sätt kapital.  
 
I framställningen av den framtida tillståndskartan appliceras Lean- tillverkning för att reducera 
både lagermängden mellan processen och genomloppstiden över hela produktionsflödet. 
Implementering av de föreslagna förbättringarna med Lean leder till mindre kapital i omsättning 
och att material ligger mindre tid i lager vilket frigör det tidigare lagerbundna kapitalet. 
Minskade ledtider och en produktion med dragande flöde är mindre känslig för omställningar 
och kan enklare anpassa produktionen utifrån kundorder. En effektivare process med mindre 
väntetider och omställningstider minskar kostnaderna utan att ge avkall på kvalitet. Ett 
systematiskt tillvägagångssätt användes med strukturerade frågor som var grunden för kapitel 
1.2.  
 
Huvudmålet med undersökningen var att införa en framtida tillståndskarta och genom den 
implementera olika former av Lean-metoder. Några av dessa var ett dragande produktionssystem 
med lägre lagernivåer mellan processerna. Efter att ha sett över dessa faktorer utarbetades en 
simulationsmodell över det nya implementerade produktionssystemet. Denna studerades och 
jämfördes med en modell för det nuvarande produktionsflödet. En tydlig förbättring kunde 
åskådliggöras med de föreslagna Lean-verktygen, se bilaga 7.2. 
 
Användandet av Lean-metoder är oftast kopplat till tillverkningsindustrin där väldigt många 
företag har haft stor nytta av detta. Denna studie visar dock att det går att utnyttja Lean-verktyg 
och även implementera detta inom processindustrin för att få förbättrade resultat. Denna artikel 
är på grund av detta väldigt relevant för undersökningen som skall genomföras i detta arbete. 
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3 Studie: Value Stream Mapping i ett 
producerande företag 

Nedan kommer tillvägagångssättet för Value Stream Mapping-analysen på företaget beskrivas 
och förklaras. Här presenteras resultatet av analysen på det nuvarande produktionsflödet. 
 
3.1  Val av produktfamilj 
Det företag studien gjordes på kommer på grund av känsligt innehåll och unika processer 
refereras till ”Processindustri AB” som tidigare nämnts. Studien är gjord på en avdelning på 
företaget som tillverkar borr för gruvdrift. Det tillverkas två olika produkter: Helstångsborr (HB) 
och konstänger (KS), studien följer båda dessa produkter och ger en ögonblicksbild av hur 
produktionen ser ut. Produktfamiljen valdes då det är ett relativt enkelt system med två produkter 
i omsättning. För att få ett kvalitativt arbete har avgränsningar gjorts till en avdelning och när 
produkten går vidare till nästa avdelning anses produkten vara levererad till en intern kund. 
 
Efter diskussioner med ”Processindustri AB” har arbetet i samtycke med företaget utförts på den 
specifika avdelningen arbetet behandlar. 
 
3.2 Insamling av relevant data 
En kartläggning av produktionen ger en ögonblicksbild över hur produktionen ser ut precis för 
tillfället men är även en bra grund för att på ett enkelt sätt uppdatera siffror i framtiden. 
 
Insamlingen av data har gjorts på plats på avdelningen där alla processer har klockats, 
lagernivåer har räknats och intervjuer med de anställda har gjorts. Detta är nödvändig 
information enligt kapitel 2.1 men är också relaterat till liknande studie från kapitel 2.2. En 
övergripande bild av fabrikens uppbyggnad har utarbetats och materialets transportvägar har 
följts. När materialet transporterats externt från avdelningen med trucktrafik har detta märkts ut, 
övrig transport inom avdelningen skedde med traverser men har inte märkts ut i kartläggningen. 
Vissa produkter har ingen fast processtid utan är beroende på operatörens skicklighet. För att få 
relevant data kring detta har tiden mäts upp för flera produkter och för olika operatörer. En 
genomsnittstid för dessa stationer har beräknats och används som referenstid för kartläggningen. 
 
När materialet kommer till avdelningen läggs detta in i en databas, det finns tre datorer i 
produktionskedjan där materialet kan följas i realtid och en övergripande bild av material i lager 
samt material i produktion kan erhållas. Genom att följa en av de två produktfamiljer genom hela 
förloppet åt gången ger detta en tydligare bild av produktionen. Materialet klockades på varje 
station, då avdelningen arbetar med batchproduktion klockas även hur lång tid det tar från att en 
batch startas till att hela batchen är klar. Förutbestämt är att 300 produkter helstångsborr 
produceras per batch samt 80 produkter konstänger produceras per batch. Med detta känt kan 
därefter en genomsnittstid för en produkt tas fram genom att dela den totala tiden med totalt 
antalet produkter. 
 
Lagernivåerna framför varje arbetsstation kartlades, när lagernivåerna var bestämda beräknades 
genomloppstiden för varje maskin genom att ta antal i lager delat på målproduktionen per dag. 
Målproduktionen per dag var bestämt av ”Processindustri AB” och det är denna målproduktion 
studien grundar sig på. Avdelningen har skiftgång med helgarbete, ”två-skift kontinuerligt” heter 
skiftformen och innebär att de anställda arbetar en vecka eftermiddag (14.00-22.15), en vecka 
förmiddag (05.45-14.00) samt en helg (05.45-17.45) under den veckan. Därefter är det en ledig 
vecka, vilket innebär att det finns tre arbetslag där ett av lagen alltid är ledigt. Inget nattarbete 
pågår och utifrån denna information kan den totala arbetstiden per dag beräknas. 
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Tillförlitligheten för maskinerna uppdateras dagligen och utifrån denna information samt 
intervjuer med de anställda kunde även denna information ingå i kartläggningen, något som kan 
vara värt att ha i åtanke när en framtida bild av processen ska göras. Produktionen arbetar i 
dagsläget med tryckande flöde, det finns ingen hänsyn till när en maskin längre fram i kedjan är 
trasig och det finns inte heller något informationssystem som indikerar när produktionen behöver 
stannas. 
 
De olika maskinernas omställningstider har uppmätts men dessa kommer inte förändras, detta är 
som tidigare beskrivet i de avgränsningar arbetet utgår ifrån. När all denna information är 
hämtad kan kartläggningen av processen genomföras. 
 
3.3 Kartläggning av processen 
Kartläggningen börjar från det att materialet levereras från leverantören, denna leverantör läggs 
in som det första steget i kartläggningen. Den avdelning kartläggningen skett på får material till 
båda produktfamiljerna från samma leverantör men går dock till olika lager. Transportsätt, hur 
frekvent material levereras och till vilket lager de olika produkterna går till är nästa steg i 
kartläggningen. Lagernivåerna har beräknats tidigare, se kapitel 3.2, och dessa lagernivåer införs 
i kartläggningen. Materialet följs från att det kommer in i fabriken tills att det levereras till nästa 
avdelning och alla processteg i kedjan märks upp på kartan. 
 
Produkten helstångsborr hamnar i ett lager när det levereras, materialet förs därefter in i 
databasen så de anställda samt ledningen kan ha kontroll över hur mycket material som finns 
tillgängligt. Även startdatum och färdigställningsdatum för de olika beställningarna finns i denna 
databas. När materialet startas i ändbearbetningen läggs det batchvis in i en ny databas så det är 
tydligt att materialet är i produktionskedjan och inte i lager.  
 
Efter ändbearbetningen hamnar materialet i ett mellanlager, där ligger materialet till dess att 
fräsen börjar bearbeta det och då läggs materialet över i en annan databas. Därefter sker en 
fräsningsprocess och produkten läggs återigen i ett mellanlager innan lödningen börjar bearbeta 
denna. Efter lödningen läggs materialet i lager innan slipprocessen kan starta. Dessvärre finns 
inget befintligt informationssystem om vart materialet befinner sig efter det att fräsen börjat 
bearbeta produkterna och vart i produktionen materialet ligger i lager. Efter slipningen går 
materialet över till nästa avdelning och läggs då över i en databas hos denna avdelning och 
kartläggningen är därefter färdig. 
 
Konstängerna går också till ett lager efter leverans från leverantören. Där läggs materialet in i 
databasen och går sedan in i glödgningen. Efter glödgning läggs materialet i lager innan de sedan 
går in i ändbearbetningen där de förs över i en ny databas. Vid nästa steg i produktionskedjan 
läggs materialet in i en databas för värmebehandlingen, materialet körs sedan med truck till ett 
utmarkerat lager. Det finns bara ett visst antal lagerplatser utanför värmebehandlingen, det gäller 
att fylla en laddning med produkterna annars går ugnarna halvtomma och resten av 
produktionskedjan blir lidande. På grund av att ett stort antal produkter från andra delar av 
fabriken också passerar genom värmebehandlingen finns ett antal reserverade platser för varje 
produkt. Fylls inte dessa platser i tid går en annan produkt in i värmebehandlingen och leder till 
förseningar längs hela produktionskedjan. När materialet är färdigt i värmebehandlingen skickas 
det tillbaka med truck till ett mellanlager och materialet läggs in i databasen igen. När materialet 
sedan är riktat skickas det vidare till nästa avdelning och kartläggningen är då färdig. 
 
Resultatet av kartläggningen visas i figur 2 nedan. Kartläggningen visar den genomloppstid från 
det att materialet levereras till avdelningen till dess att det levereras vidare till nästa avdelning. 
Den värdeskapande tiden behandlar en enskild produkt genom hela kedjan men då det är 
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batchproduktion tillverkas inte en produkt åt gången. Symboler och beteckningar i 
kartläggningen från figur 2 hänvisas till bilaga 3 samt kapitel 2.1 och 2.2. 
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Figur 2. Nuvarande tillståndskarta  
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4 Framtida vision, mål och förbättringar för 
”processindustri AB” 

Detta kapitel behandlar den framtida produktionsprocessen, här visas också ett utarbetat förslag 
av implementering från kapitel 2.1 och 2.2 nämnda effektiviseringsmetoder till ett förbättrat 
produktionsflöde. 
 
4.1 Optimering av lagernivåer 
För att uppnå en optimal lagernivå måste det finnas tillräckligt med material så maskinerna 
bakom hinner börja producera och få fram material innan maskinen framför får slut på material. 
Optimeringen av lagernivåer börjar bakifrån och sker med hänsyn till pacemakerprocessen, se 
kapitel 2.2, där lagren bestäms framför den sista processen och arbetar sig sedan bakåt. Då vissa 
maskiner har olika takttider kommer även olika lagernivåer finnas genom produktionskedjan. 
 
För att optimera lagernivåerna började vi arbeta med leveranserna från leverantören, i dagsläget 
kommer det tre leveranser med material i veckan, dessa leveranser sker på vardagar och då måste 
lager finnas så det inte blir materialbrist på helgerna. Då leverantören arbetar ytterst nära vår 
produktion, ca 300 meter bort, känns det rimligt att istället kunna ha fem leveranser i veckan. 
Utifrån att materialet levereras fem gånger i veckan har lagernivåer beräknats som skapar ett 
jämnt materialflöde utan att riskera materialbrist under helgerna. 
 
Batchstorlekarna har också beaktats, de tidigare batcherna på 300 helstångsborr har minskats ned 
till 100 per batch. Detta medför att produktionen blir mindre känslig mot eventuella förändringar 
i orderingång och kan snabbare anpassa produktionen till det kunder efterfrågar. Batchstorleken 
för konstänger på 80 produkter per batch är svårt att påverka då detta kan påverka flödet genom 
värmebehandlingen. Då värmebehandlingen hanterar flertalet olika produkter från olika 
avdelningar är det svårt att påverka deras process. Då det finns ett maxantal som kan 
värmebehandlas varje gång är målet att hela tiden köra med fulla ugnar. Värmebehandlingen 
arbetar utifrån ett specifikt schema där alla avdelningar har en viss reserverad tid då deras 
produkter ska starta. Missar produktionen sin leverans till värmebehandlingen körs andra 
produkter istället och man får då vänta på avdelningens nästa tilldelade tid. Lagerplatserna vid 
värmebehandlingen kameraövervakas så de anställda i produktionen kan via datorn se om det 
finns tillgängliga platser för materialet. Alla avdelningar har utmärkta platser vid 
värmebehandlingen. Lagernivåerna framför värmebehandlingen måste vara på en sådan nivå att 
det inte tar slut på material senare i produktionskedjan och detta tas i beaktande när en framtida 
tillståndskarta tas fram. 
 
Utifrån de uppmätta takttiderna kan sedan lagernivåerna bestämmas. Ett dragande flöde ska 
implementeras och detta görs med hjälp av marknadsplatser och Kanban-kort enligt kapitel 2.1. 
Lagernivåerna anpassas utifrån den dagliga målproduktionen med hänsyn till maskinernas 
tillförlitlighet och takttid. Minskade lagernivåer frigör också utrymme, ett utrymme som kan 
användas av mer lönsamma processer än bara lagertid. Det binder även mindre kapital vilket kan 
ha en stor betydelse i slutändan. 
 
4.2 Etablering av dragande flöde 
Marknadsplatser fungerar på samma sätt som ett lager men med den stora skillnaden att en 
marknadsplats kan bli full. När en marknadsplats är full ska produktionen bakom stanna och 
vänta på att materialet som finns i marknadsplatsen börjar bearbetas. För att underlätta 
signaleringen från marknadsplatsen används Kanban-kort, syftet med Kanban-korten beskrivs i 
avsnitt 2.1. Istället för att överproducera och lägga material i mellanlager ser marknadsplatserna 
och Kanban-korten till att produktionen producerar det som behövs vid rätt tillfälle. Ett system 
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med Kanban-kort ger en tydligare bild av produktionen och förseningar upptäcks lättare. Med 
tydlig styrning i produktionen är det enklare för andra avdelningar av företaget att uppdatera 
kunderna på deras specifika order. 
 
Ett dragande flöde är en viktig aspekt gällande Lean-produktion, ett dragande flöde underlättar 
omställningar i produktionen och ger en mer flexibel produktionskedja. Framtidens produktion 
kommer inrikta sig på att möta kundens behov och för att ha en möjlighet att hävda sig på 
framtidens marknad är leveranstider och anpassning viktiga faktorer. Dragande flöde syftar till 
att de optimerade lagernivåerna bibehålls och att inte produktionen frångår denna princip och går 
tillbaka till tillverkning med ett tryckande flöde. 
 
Dragande flöde innebär att hela produktionen ibland måste stanna, detta känns inte så lönsamt 
men lagerkostnader är en kostnad företag tenderar att underskatta. Istället för att fortsätta 
produktionen som vanligt och öka lagermängderna kan personalen fokusera på att lösa 
problemet. Flytta resurser dit de behövs som mest underlättas med ett dragande flöde och kan 
leda till en jämnare produktionstakt med högre kvalitet. 
 
4.3 Minskade genomloppstider 
Då arbetet inte behandlar omställningstider i maskinerna och den dagliga produktionen tar 
hänsyn till att omställningar måste göras är det mängden material på lager fokuseringen har legat 
på. Genom att minska lager minskas också genomloppstiden, det går fortare från att materialet 
kommer in till avdelningen till dess att det levereras till nästa avdelning. En minskning av 
genomloppstiden gör att procenten värdeskapande tid mot den totala genomloppstiden ökar. 
Minskad genomloppstid minskar också det kapital som är bundet i lager, mindre pengar i omlopp 
innebär mer likvida medel som istället kan läggas på förbättringsarbete och investeringar. 
 
De minskade genomloppstiderna ger företaget en möjlighet att på ett effektivare sätt bemöta 
kundens efterfrågan och eventuella ändringar under produktionsprocessen. En flexibel 
produktion ger en konkurrensfördel på marknaden och kan öka kundunderlaget. Istället för att 
binda kapital i lager kan ”Processindustri AB” vara en flexibel aktör på marknaden som har 
resurser redo för att genomföra de investeringar som behövs för att fortsätta vara ett av de 
ledande företagen. 
 
4.4 Framtida kartläggning 
Den framtida tillståndskartan visas nedan i figur 3 där figurer och symboler tydliggörs i bilaga 3. 
Lagernivåerna är optimerade, genomloppstiderna uppdaterade samt att marknadsplatser med 
Kanban-kort är applicerade. Kartan ger en uppfattning av de potentiella förbättringar företaget 
kan genomföra med relativt enkla medel. 
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Figur 3. Framtida tillståndskarta  
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5 Resultatjämförelse 
Dagens och den framtida kartläggningen visar skillnaderna i genomloppstid för de två olika 
produkterna, detta tydliggörs i figur 4 nedan. I den nuvarande tillståndskartan har produkten 
helstångsborr en genomloppstid på 11.25 dagar samt en värdeskapande tid på 4.35 minuter. Den 
värdeskapande tiden är beräknat på en produkt, då det är batchproduktion är dagsmålet 300 
produkter per dag, vilket innebär att den totala värdeskapande tiden per dag är 1305 minuter. För 
produkten konstång är genomloppstiden 10 dagar och den värdeskapande tiden är 3.95 minuter, 
också det beräknat på en produkt. Med dagsmålet på 320 produkter ger detta en värdeskapande 
tid på totalt 1264 minuter, detta inkluderar värmebehandlingens värdeskapande tid dock. Utan 
värmebehandlingen uppgår den värdeskapande tiden till totalt 904 minuter. 
 

 
Figur 4. Genomloppstid 

 
Det arbetar tre stycken anställda per skiftlag och det är två skiftlag per dag som arbetar. Detta ger 
en arbetstid på 480 minuter per anställd, sex anställda arbetar per dag så den totala tid företaget 
betalar anställda är då 2880 minuter per dag. Summan av den totala värdeskapande tiden per dag 
utan värmebehandlingen uppgår till 2209 minuter. De anställda är alltså värdeskapande 76.7 % 
av tiden. 
 
Genomloppstiden är dock där förbättringen har skett, från att helstångsborr tidigare haft en 
genomloppstid på 11.25 dagar minskas denna till 3 dagar. En sänkning av genomloppstiden på 
ungefär 73.3 %. Konstängerna hade tidigare en genomloppstid på 10 dagar och har i den 
framtida tillståndskartan minskats till 4.33 dagar. En minskning av genomloppstiden på ca 56.7 
%. 
 
De båda produkterna är nästintill identiskt prissatta och den totala minskning av bundet kapital i 
form av lager på avdelningen uppgår då till ca 65 %. Produktens värde ökar naturligtvis efter 
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varje tillverkningssteg men ett genomsnittsvärde har använts för att beräkna hur mycket likvida 
medel som frigörs vid en sänkning av lagerbundet kapital med 65 %. Varje produkt är i snitt värd 
600 kronor styck och tidigare fanns det totalt 4620 produkter i lager, i den framtida 
tillståndskartan ska det finnas 1940 produkter i lager. Lagerminskningarna mellan varje station 
redovisas i figur 5 och figur 6 nedan. Från att ha 2 772 000 kronor i bundet lagerkapital har 
denna siffra minskat till 1 164 000 kronor. Ett frigörande på 1 608 000 kronor som kan användas 
till andra investeringar. Dessa siffror ger en bra grund och en bra motivering till varför man bör 
implementera de föreslagna ändringarna. 
 

 
Figur 5. Lagernivåer Helstångsborr. 

 

 
Figur 6. Lagernivåer Konstänger. 
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6 Diskussion och slutsats 
Under detta kapitel diskuteras resultatet från analysen, en slutsats redovisas, en kritisk 
granskning av kvaliteten på undersökningen görs samt att förslag på fortsatt arbete framförs. 
 
6.1 Diskussion 
Det framgår tydligt från kartläggningen att det finns förbättringar att göra inom produktionen. 
Implementering av dessa relativt enkla medel kan sänka genomloppstider och material i lager 
väsentligt. Industrivärlden är ständigt utvecklande och man kan ställa sig frågande till varför 
dessa förändringar inte redan är genomförda. Det finns alltid ett motstånd till förändring och 
ibland inser inte alla vilka vinningar det finns med att förändra arbetssätten (Blücher & Öjmertz, 
2009). Det är enkelt att hävda att en process som skördade stora framgångar under 80- och 90-
talet fortfarande är den mest effektiva. Dagens industrivärld är under snabb utveckling, 
framförallt i U-länder och i takt med att de tillverkar bättre produkter blir det svårare att 
konkurrera med dem. De har en billigare arbetskraft och Sverige har svårt att hävda sig rent 
kostnadsmässigt. 
 
Säkerhet, arbetsförhållanden, flexibilitet och utveckling är de områden Sveriges industrivärld 
måste utveckla för att hävda sig på marknaden. Arbetets kartläggning visar framförallt hur 
flexibiliteten hos företag kan ökas genom minskade genomloppstider. Vad är det då som krävs 
för att övervinna det tvivlande som finns kring förändringar? Det krävs framförallt utbildning, de 
anställda måste vara medvetna om de fördelar som kan fås när förändringar genomförs. Det 
måste finnas en stark grund för de förändringar som görs, annars finns det risk att de anställda 
tappar förtroende för projekt som drivs och de nya idéer som ska leda till förbättringar. För äldre 
traditionella företag kan det ofta vara svårt med att marknadsföra och finna motivation till 
förändringar och Lean- tillverkning. Detta kan ofta bero på att man inte har kunskapen om vad 
dessa förändringar medför när de slutligen har implementerats (Detty and Yingling, 2000). 
 
Det råder fortfarande en hierarkisk struktur inom företagsorganisationer och att göra förändringar 
krävs att cheferna för avdelningarna är insatt i vad förändringen innebär. Det är viktigt att 
förankra förändringar högre upp i organisationen och få de anställda att verkligen inse att det är 
effektivare att minska lagren och stanna produktionen när det är nödvändigt. Den inställning vi 
möttes av under vår kartläggning var det faktum att det finns ett motstånd till att stanna 
tillverkningen trots att det finns material att bearbeta bara för att en maskin längre ned i 
produktionskedjan står still. Det kan kännas viktigare att producera bra siffror enskilt istället för 
att arbeta som ett lag. Är en maskin trasig och övriga delar av produktionen fortsätter tillverka 
som vanligt byggs det snabbt upp stora lager. Det finns mycket begränsade möjligheter att arbeta 
ikapp ett stort lager, vissa processer har snabbare processtid och har större möjlighet att ta ikapp 
dessa lager men det gäller inte alla maskiner. Producera produkter bara för att lägga dem på lager 
ökar inte det antal produkter som tillverkas i det långa loppet. Tillslut tar det slut på produkter i 
något annat lager och då står produktionen stilla ändå men med en väldigt ojämn fördelning av 
lagernivåerna. 
 
Ett dragande flöde med marknadsplatser ser till att de anställda inte kan producera mer än de 
marknadsplatser som finns. Då måste produktionen stanna om det uppstår problem i någon 
maskin i produktionskedjan. Istället för att bara fokusera på sitt egna resultat kan istället 
resurserna flyttas dit de verkligen behövs. Ingrodda vanor är svåra att förändra, det kan sprida sig 
en osäkerhet hos de som arbetar inom organisationen, framförallt de som har arbetat där en 
längre tid. 
 
Kartläggningen behandlar bara en avdelning av produktionskedjan och det finns många steg kvar 
tills det är en färdig produkt. Kan en kartläggning sänka lagernivåerna och genomloppstiderna så 
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märkbart mycket på bara en avdelning så finns det otroliga potentiella förbättringar att göra 
genom en hel fabrik. Enorma summor pengar binds i enbart lager och det försvårar företagens 
förmåga att anpassa tillverkningen till de nya krav som en ständigt förändrande marknad kräver. 
 
6.2 Slutsats 
Det finns fortfarande mycket att utveckla inom industrisektorn och det finns en inställning som 
måste förändras för att uppnå de stora förbättringarna. Ett dragande flöde är viktigt för minskade 
genomloppstider och en produktionskedja som arbetar mer som en kedja än enskilt. Med hjälp av 
att använda marknadsplatser istället för lager begränsar detta på ett effektivt sätt överproduktion. 
 
För att underlätta operatörernas arbete implementeras också Kanban-kort, genom att hela tiden 
lägga interna beställningar blir det överskådligare för de anställda vad som behöver tillverkas 
och när det behöver tillverkas. 
 
Kartläggningen har utgått från Value Stream Mapping-metoden, denna metod har använts för att 
arbetet ska få fram kvalitativ information som sedan kan leda till en faktisk förbättring hos 
företaget. Genom att ha en god teoretisk bakgrund till metoden innan kartläggningen påbörjades 
kunde arbetet genomföras på ett effektivt sätt. Istället för att vara osäker på vilken information 
som var relevant för kartläggningen var tillvägagångssättet tydligt. 
 
Genom att applicera denna förbättringsstrategi kan stora potentiella förändringar genomföras för 
”Processindustri AB” för att få en mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig produktion. Enligt 
den utarbetade framtida kartläggningen kan genomloppstiden för helstångsborr minska från 
11,25 till 3 dagar. Konstänger kan minska från 10 till 4,33 dagar. Detta som resultat av minskade 
lagernivåer som hänvisas till figur 4. 
 
För att kunna göra dessa förändringar krävs ett ökat leveransintervall från tre till fem gånger per 
vecka som dock påverkar tidigare produktion utanför området för denna studie. 
Dessa implementeringar skulle minska bundna likvida medel från 2 772 000 kronor till 1 164 
000 kronor. Alltså en minskning på 1 608 000 kronor. 
 
6.3 Kritisk granskning 
Detta är en teoretisk modell för en förbättrad utformning och vissa kan påstå att det inte är 
applicerbart i praktiken. Detsamma gäller för denna rapport, det är svårt att få en uppfattning om 
den framtida tillståndskartan och lagernivåerna är rimliga. Ett större arbete som pågår under 
längre tid kunde följa upp den kartläggning som har gjorts men dessvärre finns varken tid eller 
resurser för detta. Arbetet behandlar endast Value Stream Mapping och det finns även andra 
metoder att förbättra en produktion på. De omställningstider som finns hos maskinerna har inte 
heller granskats eller förbättrats vilket kan ge ytterligare en dimension till arbetet. För att 
undersöka hur omställningstiderna påverkar lagernivåerna mellan varje station krävs mycket tid 
och detta föreslås som fortsatt arbete. 
 
De produktionskedjor som undersöks kan variera i både storlek och komplexitet, det är dock lätt 
att underskatta arbetsmängden med en kartläggning av ett allt för stort eller komplext system. 
Det är mycket information som krävs för att göra en kartläggning och att sedan överföra detta till 
ett översiktligt och begripligt system är en av de problem som uppstår under kartläggningens 
gång. Rapporten i sig anser vi behandlar ett system av lagom storlek och komplexitet, vi får fram 
resultat som kan förbättra genomloppstider och tydliggöra produktionsstyrningen. Kartan i sig är 
överskådlig och innehåller den väsentliga information som behövs. 
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6.4 Förslag på fortsatt arbete 
Det fortsatta arbetet som kan grunda sig utifrån denna rapport är en resultatuppföljning, hur ser 
produktionen ut om några månader? För ett så bra utfall som möjligt bör också de andra 
avdelningarna kartläggas och effektiviseras. När en kartläggning finns för hela fabriken kan 
också ett fortsatt arbete vara att mer i detalj förbättra omställningstider och lösa de flaskhalsar 
som finns i produktionen. Det som skulle gynna detta arbete mest är en uppföljning på resultatet, 
detta skulle ge mer trovärdighet åt rapporten som helhet. 
 
Genom att komplettera denna rapport med en undersökning av arbetsmiljö och ergonomi kan 
detta ge ett intressant perspektiv. Kan en effektivare process leda till förbättringar inom dessa 
områden också?  
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Bilaga 1. Nuvarande tillståndskarta 
I denna bilaga visas den nuvarande tillståndskartan som behandlas under avsnitt 2.2. Bilagan 
återfinns som original i artikel Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream 
mapping via simulation: A process sector case study. 
  



 

22 

Bilaga 2. Framtida tillståndskarta 
I denna bilaga visas den framtida tillståndskartan som behandlas under avsnitt 2.2. Bilagan 
återfinns som original i artikel Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream 
mapping via simulation: A process sector case study. 
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Bilaga 3. Symbolförklaring 
I bilaga 3 visas symbolförklaring för de symboler som används vid kartläggning. 


