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Sammanfattning  

Denna studie är utförd på ett företag i Helsingborg som heter Abdon Finax 
AB. Företaget startade med mjöltillverkning för att sedan introducera müslin 
till Sverige. Sedan dess har bolaget fortsatt växa. I dagens samhälle går 
utvecklingen fort fram. Globaliseringen innebär att konkurrensen ökar och 
företag tvingas att tävla med varandra om kunderna, vilka ständigt söker 
bättre kvalitet, lägre kostnader samt kortare ledtider. Detta samtidigt som 
företagen försöker tjäna mer pengar genom ökad lönsamhet genom bland 
annat effektivare flöden. På så sätt kan företaget minimera kostnaderna för att 
kunderna ska kunna tillgodoses samtidigt som företagen tjänar på det. ’’Ibland 
måste man vara liten för att springa om de stora’’ är ett av Finax valspråk. För 
att fortsätta ha chansen att springa om de stora krävs flexibilitet i 
produktionen för att möjliggöra kortare ledtider till kunderna.   
 
Syftet med studien har varit att analysera flödet av de glutenfria produkterna 
på Abdon Finax AB för att finna effektiviseringsområden. För att kunna göra 
detta har en flödeskartläggning gjorts. Denna gjordes med hjälp av 
observationer samt intervjuer på företaget. Efter en jämförelse mellan teori 
och empiri har sedan några kritiska punkter pekats ut för förbättring och 
effektiviseringsförslag har rekommenderats.  
 
Dessa förslag involverar standardisering samt sänkningsförslag på 
omställningstiderna allt för att företaget ska öka sin flexibilitet och kunna 
producera i mindre batcher.  Vilket ska leda till att ledtiderna minskar och 
även lagerkostnaderna. I framtiden när ställtiderna har minimerats skulle det 
vara fullt möjligt att producera efter kundorder vilket minimerar riskerna för 
att kassera produkter samt minskar lagerkostnaderna ytterligare.  
 
Nyckelord:  
Processutveckling, Lean, kundvärde, effektiva flöden, 5S, Heijunka, The 
Toyota Way, Toyota Production System, Finax, Glutenfri,  
 
 



   

3 

Abstract 

This study is made at a company in Helsingborg named Abdon Finax AB. 
The company started with the production of flour and then introduced the 
muesli to Sweden. Since then the company has continued to grow. In today's 
society, development is moving fast forward. The globalization means that the 
competition is increasing and companies are forced to compete with each 
other for customers, who constantly seek better quality, lower costs and 
shorter lead time. At the same time companies try to earn more money 
through increased profitability by including more efficient flows. This way 
the company can minimize the cost in order to meet the needs of the 
customers and still profit from it. ’’Sometimes you have to be small to run 
past the bigger ones’’ is one of the company's mottos. To keep the pace of the 
big companies flexibility in the production in order to get shorter lead time for 
the customers is vital.  
 
The aim of the study was to analyze the process flow of the gluten-free 
products on Abdon Finax AB to find efficiency suggestions. To do this, a 
flow chart was made. This was done with the help of observations and 
interviews at the company. By analyzing the flow some critical areas have 
been identified for improvement. Later some proposals has been 
recommended with the support from the theory.  
 
These proposals involve standardization and reductions in changeover time in 
order for the company to increase their flexibility and to be able to produce in 
smaller batches. This will lead to shorter lead time and also reduced inventory 
costs. In the future, when the changeover time is minimized, it would be 
possible to produce after customer order which minimizes the risks of 
disposing of the products and further reduces inventory costs. 
 
Keywords:  
Process Development, Lean, customer value, efficient flows, 5S, Heijunka, 
The Toyota Way, Toyota Production System, Finax, Gluten-free, 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på 
Civilingenjörsutbildningen inom Industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes på Abdon 
Finax AB, år 2014. Ett stort tack till min handledare på Blekinge tekniska 
högskola Lena Prinselaar som väglett mig under projektets gång.  
 
Jag vill tacka min familj för allt stöd de gett mig under studiens gång. De har 
varit där för mig samt kommit med goda råd för att motivera mig till mina 
goda resultat. 
 
Fotbollsföreningen FK Bosna som gett mig chansen att få komma bort och 
tänka på annat under denna tid av stress. Denna fotbollsförening har bidragit 
till glädje och lugn. 
 
Jag vill tacka mina handledare på Abdon Finax AB Matz Bengtzon och Lars 
Karlsson för att de gett mig denna chans att få skriva mitt examensarbete på 
ett företag med så fin historia, från min hemstad Helsingborg. Jag vill även 
tacka alla anställda på företaget för att de tagit sig tid för att svara på mina 
frågor och varit till hjälp under projektets gång.  
 
 
 

Nori El-Abdouni 
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Notationer 

Förkortningar 
DFP Detaljförpackningar 

FIFO First in first out (Först in först ut) 

KFP Kundförpackningar 

m Meter 

min Minuter 

MS Mindre städning 

N/A Not available (ej tillgänglig) 

PIA  Produkter i arbete 

s Sekunder 

SIPOC Supplier – Input – Process – Output – Customer 

SMED Single minute exchange of die 

SSR Särskild sortbytes rengöring 

st Styck 
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras företaget genom en kort beskrivning. Det följs av 
en beskrivnings av problemet som företaget ställs inför. Därefter presenteras 
syftet och frågeställningarna följt av avgränsningarna för studien. 
 
 
1.1 Företagsbeskrivning 

Finax grundades 1973 av bröderna Leif och Rolf Abdon. Från första dagen 
har företaget besjälats av passionen för mat och stor nyfikenhet när det gäller 
att utveckla nya, spännande produkter. Det som en gång startade med 
tillverkning av mjöl, har idag vuxit till ett företag som också erbjuder müsli, 
bröd, skorpor och brödmixer. Produkterna tillverkas alltid utifrån vad Rolf 
Abdon en gång slog fast: ”Vi tillverkar bara sådant som vi själva skulle vilja 
ge till våra barn.” Det är enligt Finax en enkel filosofi som är lätt att förstå 
och tycka om. Men den kräver också ett tålmodigt och målinriktat arbete från 
företagets sida. Det ska vara kvalitet i allt som görs, i valet av råvaror, 
tillverkning och utveckling. Det har givit Finax trogna konsumenter i hela 
Norden (Finax 2014). 
 
Finax affärsidé är att vara det mest mervärdeskapande och flexibla 
cerealieföretaget på den nordiska marknaden. Varje dag vill de kunna leverera 
produkter som tillfredsställer kunderna och konsumenternas behov. Deras 
arbete ska präglas av omsorg om människor och miljö (Finax 2014) 
 

 
Figur 1.1 Illustrerar några av Finax produkter.  
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Figur 1.2  Illustrerar en av Finax fabriker i Helsingborg. 

 
Abdon Finax AB som är en del av Finax koncernen producerar frukost 
produkter, brödmixar och mjölmixar till bagerier, industrier och varulager. 
Företaget har en glutenfri avdelning där det produceras elva olika glutenfria 
produkter. I detta arbete är det denna del av fabriken som kommer att 
analyseras.   
 
1.2 Bakgrund 

Utvecklingen går framåt i dagens samhälle och kunderna söker ständigt bättre 
kvalitet till lägre kostnader och med kortare ledtider (Liker, 2001). Samtidigt 
söker företagen högre lönsamhet och effektivare flöden för att minimera sina 
kostnader och öka sin vinst (Sandholm 2000). Personen som la grunden till 
massproduktionssystemet var Fred Winslow Taylor. Hans mål var att finna 
det bästa sättet att framställa en produkt genom att dela upp arbetet på olika 
arbetare med olika specialiteter. I början av 1900-talet vidareutvecklade en 
man vid namn Henry Ford denne mans tankar och utvecklade det löpande 
bandet. På detta band skulle en produkt gå från råvara till färdig produkt. På 
varje station skulle det finnas arbetare som utförde speciella uppgifter. Dessa 
skulle vara så simpla att det skulle vara fullt möjligt att byta ut varje person i 
flödet. Med tiden som efterfrågan av produktvariationer ökade bestämde 
fabrikerna sig för att producera de olika delarna i batcher. Detta för att 
utnyttja varje maskin och process fullt ut. Det må ha effektiviserat arbetet per 
delprocess men om flödena analyserades på högre nivå kunde det säkerställas 
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att en obalans skapades. Det producerades i vissa delprocesser många delar 
medan det i andra delprocesser tog längre tid. Detta skapade mellanlager 
mellan delprocesserna och även färdigvarulager som var större än behoven 
från kunderna. Dessutom tog det lång tid att upptäcka felen som uppkom i 
dessa stora batchproduktioner. Cheferna tänkte inte på hur slitsamt det var för 
arbetarna utan dessa sågs som arbetsmyror som skulle utföra sina uppgifter 
(Dennis & Shook 2007).  
 
Lean production växte fram i Japan under de hårda tiderna efter andra 
världskriget. Företagen hade ont om resurser men var fortfarande tvungna att 
lyckas skapa produkter som skulle täcka de många olika behoven som fanns. 
På Toyota lärde de sig att massproduktionssystemet inte fungerade hos dem. 
De hade helt enkelt inte resurserna för att slåss med de stora amerikanska 
företagen. Istället började de fokusera på flexibilitet och snabba 
omställningstider. Detta skapade enstycksflödet där företagen strävar efter att 
fokusera på en produkt i taget för att säkerställa kvalitet och kortast möjliga 
ledtid. Detta undanröjde slöserier som massproduktionssystemet innebar. 
(Dennis & Shook 2007).  
 
1.3 Problem 

Finax, precis som andra företag söker metoder för att effektivisera sin 
produktion. De glutenfria produkterna på Finax AB har idag en lång ledtid 
vilket gör att företaget tvingas binda kapital i form av färdigvaror. Detta 
eftersom företaget ständigt måste kunna leverera de varor som kunden 
efterfrågar. Samtidigt är produktionen inflexibel på grund av att de har en lång 
omställningstid mellan de olika produktsorterna. Det förekommer idag att 
produkter tvingas kasseras på grund av att de står inne på färdigvarulagret för 
länge. Detta beror på att de har producerat produkter efter prognoser som inte 
stämt fullt ut. Samt att företaget producerar stora batcher för att kunna täcka 
efterfrågan för de veckorna då produkten inte produceras.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera processflödet av de glutenfria 
produkterna på Finax AB. Analysen används sedan som underlag för att 
kunna identifiera vad företaget behöver effektivisera i flödet. Slutligen 
kommer lösningsförslag att tillkomma som ska leda till ett effektivare flöde. 
Förutom dessa förslag på förbättringar kan företaget även använda 
kartläggningen för att själva finna utvecklingsområden. Detta genom att 
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studien ska bidra till ytterligare förståelse för vad som sker i flödet. Genom 
examensarbetet eftersträvas att väcka nya tankegångar på företaget för att leda 
till ytterligare effektiviseringar i framtiden.  
 
1.4.1 Frågeställningar 

Hur ser processflödet ut från det att kunden beställer produkten till att den 
levereras?  
 
Vilka åtgärder kan genomföras för att effektivisera processflödet?  
 
1.5 Avgränsningar 

Arbetet har utförts i den glutenfria produktionen på Finax AB beläget i 
Helsingborg i Skåne län. Arbetet fokuseras kring de produkter som levereras 
till detaljvaruhandeln. Det finns elva olika glutenfria produkter som säljs till 
detaljvaruhandeln från Finax AB. Däremot har författaren valt att fokusera 
mest på de största glutenfria produkterna som tillverkas på företaget. Dessa 
analyser kan sedan implementeras på resterande produkter vid behov. Till viss 
del har även produktionen av produkter till industrier och bagerier analyserats. 
Alla de olika delarna i processflödet har inkluderats för att skapa en så rättvis 
helhetsbild som möjligt. Därefter har det utförts en djupare analys på de delar 
som ansetts mest kritiska.  
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1.6 Struktur  

 
 

Figur 1.3 Illustrerar strukturen på projektet 

Kapitel 7 - Diskussion 
I denna del presenteras egna reflektioner, vad som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda samt förslag till fortsatta studier 

Kapitel 6 - Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som dragits genom studien för att besvara 

frågeställningarna.  

Kapitel 5 - Analys 
Här presenteras den analys som grundar sig på en jämförelse mellan teori 

och empiri.  

Kapitel 4 - Empiri  
I detta kapitel presenteras den nulägesanalys som gjorts på företaget. I denna 

del ges inga egna slutsatser och diskussioner.  

Kapitel 3 - Teori 
Här presenteras den teori som har insamlats under studiens gång. Denna 

ligger till grund för den jämförelse som sker i analysen. 

Kapitel 2 - Forskningsdesign 
I detta kapitel presenteras forskningsansatsen, metodvalet samt en 

beskrivning av tillvägagångssättet i studien. 

Kapitel 1 -  Introduktion 
Här introduceras företaget, följt av en beskrivning av problemet företaget 
ställs inför. Därefter presenteras syftet och frågeställningarna för studien 
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2 Forskningsdesign 

Här presenteras forskningsansatsen samt metodvalet. Därefter följer en 
beskrivning av hur studien har utförts. Slutligen kommer en analys av 
metodvalet för att motivera studiens pålitlighet och validitet.  
 
2.1 Forskningsansats 

Genom induktion dras generella slutsatser genom empiriska observationer. I 
denna typ av studier går studien från observation till upptäckter till 
teoripåbyggnad. Resultaten som genereras är information som kan adderas till 
den tidigare teorin. Deduktion innebär att det formuleras ett påstående genom 
den teoretiska kunskap som undersökaren har. Detta påstående testas sedan 
genom en empirisk studie som bevisas eller motbevisas. Svaret som ges blir 
hundra procent korrekt och ska inte kunna ge något annorlunda utfall (Ghauri 
och Grønhaug, 2005). Eftersom denna studie inte har gjorts genom att bevisa 
ett visst påstående kommer studien inte vara en deduktiv studie. Utan studien 
utförs på ett induktivt vis genom att använda teori och empiriska resultat som 
sedan jämförs för att nå effektiviseringsåtgärder inom företaget. Målet är att 
under projektets gång göra nya upptäckter som ska leda till ett effektivare 
flöde.  
 
2.2 Metodval 

Vid en studie finns det två olika sorters metoder för att samla in information. 
Det kan utföras en kvalitativ eller en kvantitativ studie beroende på vilken 
frågeställning som valts samt vilket utfall som eftersträvas. En kvantitativ 
studie grundas på kvantitet. Målet är att beskriva en hypotes som har 
formulerats. Detta görs genom att samla information genom tester och enkäter 
som sammanställs genom att använda ett stort samt slumpmässigt urval av 
informationsbärare. Resultaten är precisa och detaljerade. En kvalitativ studie 
däremot grundas på kvalité. Målet är istället att samla information för att 
skapa en förståelse genom att samla information ur ett litet väl utvalt urval. 
Upptäckterna skapas genom intervjuer och observationer och ger ett resultat 
som är utvecklingsbart (Ghauri och Grønhaug, 2005). I denna studie valdes en 
kvalitativ studie eftersom målet är att få en helhetsbild av en verklig process. 
Detta skedde genom observationer samt intervjuer med speciellt utvalda 
personer inom flödet. Resultatet visar åtgärder som kan förbättra flödet och 
skulle även kunna användas för att i framtiden utvecklas ytterligare. 
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Informationsinsamling 

Litteratur 

Observationer 

Intervjuer 

Analys  Förbättringsförslag 

2.3 Tillvägagångssätt 

En forskning kan ske på olika sätt: genom experiment, arkivstudie, 
enkätstudie, historisk analys och fallstudie (Yin, 1994). Studiens syfte är att 
på Finax AB utföra en nulägesanalys. Genom att använda den inskaffade 
teorin ska sedan en jämförelse mellan verkligheten och teorin utföras. Detta 
för att komma fram till förbättringspunkter. Nulägesanalysen utfördes med 
hjälp av observationer och intervjuer med anställda. Dessa observationer och 
intervjuer utfördes som en fallstudie. Nedan  illustreras en beskrivande bild 
över när i processen de olika stegen utfördes samt en förklarande text under.   
 
 

Figur 2.1 Illustrerar tillvägagångssättet under studien. 
 
2.3.1 Informationsinsamling 

Första steget i denna studie var att bli guidad runt i processlokalen där studien 
skulle utföras, det identifierades ett flöde som skulle analyseras. Kort därpå 
utfördes en mycket enkel kartläggning endast för att få grepp om vad 
uppgiften skulle innefatta. Därefter samlades sekundärdata in genom litteratur 
inom processutveckling. På så sätt var det möjligt att samla information om 
processutveckling för att skapa en trovärdig bakgrund till framtida 
förbättringsförslag. Efter att en överskådlig bild kunnat skapas genom 
litteraturstudien kunde djupare observationer och intervjuer äga rum. Allt 
eftersom frågor uppkom under observationerna kunde mer litteratur användas 
för att få en större förståelse för de specifika händelserna på företaget.  
 



   

15 

Observationerna som utfördes skedde öppet vilket betyder att de medverkande 
visste att de blev observerade. Det utfördes observationer av produktionen där 
operatörerna blev granskade under arbetets gång, det fanns även möjlighet att 
ställa frågor. Under observationerna kontrollerades stegen i processen samt 
tiderna för varje moment.  
 
Intervjuer skedde löpande med de olika anställda på företaget för att samla in 
primärdata. Så fort en fråga uppkom fanns det även möjlighet att snabbt ställa 
frågan till de anställda. Vid djupare frågor som krävde diskussion kunde 
mindre möten bokas med personerna som var involverade. Intervjuerna följde 
ingen speciell mall av frågor utan dessa skedde som öppna diskussioner om 
hur arbetet utfördes på arbetsplatsen.  
 
Personer som intervjuades arbetade med uppgifter som rörde produktion, 
marknadsavdelning, ordermottagning, inköpsavdelning, produktionsplanering, 
kvalitet, produktutveckling, logistik och ekonomi.  
 
2.3.2 Analys 

När informationsinsamlingen var färdigställd kunde en analys genomföras. 
Det utfördes en kartläggning som utgick ifrån observationerna och 
intervjuerna. Denna kartläggning kunde sedan jämföras med teorin vilket gav 
direkta indikationer på vilka delar av flödet som kunde förbättras och som 
behövde effektiviseras. Flödeskartläggningen kontrollerades sedan av de 
anställda för att säkerställa att den var korrekt.  
 
2.3.3 Förbättringsförslag 

De kritiska punkterna i flödeskartläggningen användes sedan för att arbeta 
vidare med projektet för att komma fram till förbättringsförslagen. Dessa 
förbättringsförslag togs fram i samverkan med de anställda på företaget.  
 
2.4 Analys av metodval  

För att skapa en högre trovärdighet på en studie krävs att resultaten som 
framkommer ska vara de samma vid upprepade mätningar oavsett vem som 
utför mätningarna. Studien anses ha hög validitet då det som mäts är relevant. 
Det är därför viktigt att välja korrekt metod för att svara på studiens 
frågeställningar. Även att välja rätt instrument för att samla in data (Cohen et 
al, 2007). 
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Finax AB hade inte sökt någon student för att skriva ett examensarbete inom 
detta område utan det gjordes på initiativ av studenten. Däremot kände 
företaget att det fanns ett behov av att göra en undersökning inom detta 
område men att tiden inte fanns på det egna företaget. Företaget hade redan 
planerat att försöka leda företaget mot ett mer Lean-anpassat flöde.  
 
För att öka trovärdigheten på studien har trovärdiga sekundärkällor använts 
vid informationsinsamlingen. Dessutom har förstahandskällor använts på 
företaget för att kunna analysera nulägessituationen. För att säkerställa att 
denna information var valid och trovärdig kontrollerades ofta informationen 
med olika anställda. De olika observationerna utfördes flera gånger och på 
nära håll vilket gör studien mer pålitlig. Däremot kan det kännas obehagligt 
att bli skuggad vid utförande av arbetet vilket kan resultera i att operatören 
medvetet arbetar på ett felaktigt vis för att ge ett felaktigt resultat. På grund av 
att olika operatörer har analyserats och även vid flera tillfällen minskar risken 
för att arbetet har utförts felaktigt på olika sätt.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
det studerade området i rapporten. Teorin ligger sedan till grund för 
rapportens fortsatta studier. Inledningsvis diskuteras vad Lean innebär och 
dess grundläggande definition som följs av en fördjupning av de olika 
principerna som innefattar Lean samt anses vara relevanta för denna studie. 
Därefter tas olika metoder upp som kan vara till nytta vid förbättringsprojekt.  
 
3.1 Lean 

Lean är enligt Sörqvist (2013) ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet 
som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer vilka drivs utifrån 
kundernas aktuella behov.  
 
Det finns inte en enhetlig definition av vad Lean innebär utan det är något 
som har växt fram på framförallt japanska företag. Toyota har där varit en av 
de stora förebilderna. Västvärlden har efter japanernas effektiva arbetssätt 
sakta börjat inse att det tidigare massproduktionssystemet inte längre är det 
mest effektiva. Däremot går förändringen sakta framåt och det finns inga 
färdiga mallar för hur ett företag ska göra för att bli Lean utan det är väldigt 
specifikt för varje förteg. Lean är mer ett tillstånd som ett företag kan sikta 
mot att uppnå än en metod att följa i detalj. Varje företag måste skapa sitt 
specifika produktionssystem (Sörqvist 2013). Enligt Liker (2009) måste 
företagen finna sin egen väg mot ett Lean företag. Ett citat ur boken lyder: 
’’Utgå ifrån era rötter och bygg er egen väg, härma inte slaviskt Toyota’’.  
 
3.1.1 Lean-transformation 

För att ett företag ska kunna transformeras till att bli Lean måste en 
omvandling mot dess olika definitioner ske. Det innebär att företaget måste gå 
från ett tillstånd där de massproducerar till att bli mer resurssnåla, flexibla, 
snabba samt att följa kundens behov. Detta kan ske i olika steg och kan göras 
genom att använda en hel del olika verktyg som Fem S, Kaizen, poka yoke, 
vilka kommer förklaras mer ingående längre fram i rapporten.    
 
I en Leanverksamhet utnyttjas personalens kunskaper och alla är delaktiga i 
förbättringsarbetet. Det finns en mängd delar som bör åtgärdas innan ett 
företag blir Lean. Dessa delar kan ses nedan. Det kan ta flera år innan ett 
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företag når stadiet då de kan kalla sig för Lean. Dessutom blir en organisation 
aldrig färdigutvecklad utan Lean innebär ett ständigt förbättringsarbete. Det är 
viktigt för ett företag att identifiera var i processen de befinner sig för att 
kunna förstå vad som behöver åtgärdas i framtiden.  
 
Det viktiga är inte endast att företaget förändras genom att flödet av material 
transformeras mot Lean. Utan företagets kultur måste även ändras för att 
möjliggöra en Lean transformation. Det finns alltså en strukturell 
transformation och en kulturell transformation (Sörqvist 2013). 
 
3.2 Principerna inom Lean 

Lean handlar om en transformation av verksamheten mot ett effektivare sätt 
att arbeta. Grunden för hur ett företag omvandlas mot detta kan sammanfattas 
i 14 punkter. I rapporten kommer de principer som är mest relevanta för 
studien att beskrivas mer ingående i nästkommande delkapitel.  
 
1. Långsiktigt tänkande  
2. Kontinuerliga processflöden 
3. Efterfrågestyrd produktion 
4. Utjämnad produktion 
5. Stoppa processen vid behov 
6. Standardiserade arbetssätt 
7. Visuell styrning 
8. Använd endast pålitlig teknik 
9. Utveckling av personal och samarbetspartners 
10. Utveckla människor som förstår företagets filosofi 
11. Respektera det utökade nätverket 
12. Gå och se med egna ögon 
13. Fatta beslut långsamt 
14. Bli en lärande organisation  
 
(Liker 2009) 
 
3.2.1 Långsiktigt tänkande 

Enligt The Toyota Way väger det tyngre att få alla anställda att arbeta efter ett 
gemensamt mål än att enbart tjäna pengar. På Toyota arbetar de utefter en 
långsiktig filosofisk uppgift för att låta företaget växa som en hel organism. 
Något mer som är viktigt är att företaget genererar värde för kunderna, 
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samhället och ekonomin. Det är mycket viktigt för Toyota att respektera 
människorna som påverkas av fabriken och produktionen samt produkten. 
Kan arbetstillfällen skapas har något bra för samhället skapats (Liker 2009). 
För att ett företag ska kunna fatta långsiktiga mål som gynnar kunderna är det 
otroligt viktigt att ta reda på vad dessa är intresserade av (Sörqvist 2013). 
 
Kundefterfrågan  

En viktig del av Lean är att arbeta efter vad kunden behöver. För att på bästa 
sätt förstå sin egen verksamhet och de värdeflöden som ligger till grund för 
denna är det av stor vikt att förstå kundens behov. En utveckling av sin 
verksamhet utefter vad som själv anses vara bra kan få förödande 
konsekvenser och leda företaget åt helt fel riktning. Först när företaget 
verkligen vet vad kunden efterfrågar kan de utveckla sin egen produktion för 
att se till så den möter kundens behov, utan denna kunskap är det i stort sett 
omöjligt att göra rätt prioriteringar. En verksamhet som utvecklas utefter 
kundens behov och säkerställer att de blir bäst på det som kunden efterfrågar 
är vad som skiljer de framgångsrika företagen från de normala (Sörqvist 
2013). 
 
Det finns olika definitioner av vad en kund är, ’’mottagare av en 
produkt’’(ISO 9000:2000) och ’’de som organisationen finns till för’’(ISQ, 
2013) är två vanliga definitioner. Det finns många olika parter som kan 
definieras som en kund och dessa kan ha olika krav som kräver överseende. 
Verksamhetens olika kunder kan även delas in i primära och sekundära 
kunder där de primära kunderna prioriteras av olika anledningar. Det är främst 
de primära kunderna som ska tillfredställas (Sörqvist 2013). 
 
Det finns även begrepp som interna och externa kunder och leverantörer. 
Detta eftersom varje delprocess i en verksamhet har sina interna kunder 
medan de levererar slutprodukten till en extern kund. Verksamheten försörjs 
av externa leverantörer för att i sin tur genom interna processer tillfredsställa 
sina externa kunder genom att passa en rad olika interna kunder och 
leverantörer.  
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Figur 3.1 Exempel på externa och interna kunder. 
 
För att skapa värde är det främst de externa kunderna samt slutkunderna som 
bör tillfredsställas. Exempel på externa kunder kan vara köpare, användare, 
återförsäljare eller samhället som helhet. Dessa olika parter har olika krav på 
produkten och det är viktigt att dela in kunder med liknande krav i segment. 
Det skulle kunna vara olika segment för idrottare, för sockerälskare, barn med 
flera. Dessa dras inte till samma typ av produkt även om de kan vara 
intresserade av frukost allihop (Sörqvist 2013). 
 
Kundens nöjdhet beror på en del olika faktorer, ibland är inte kunden själv 
medveten om varför den tycker som den gör. Tillfredsställelsen hos en kund 
beror främst på tre faktorer: förväntningar, konkurrenter och utfall. Ju bättre 
kundens förväntan uppnås desto bättre kommer kunden att tycka om 
produkten. Ibland är det till och med så att kunden har för höga förväntningar 
på produkten, så att även om produkten är bra kommer kunden att känna att 
den är mindre bra just på grund av de allt för höga förväntningarna. Det kan 
även vara tvärtom att om kunden lagt ner mycket tid på att välja produkten så 
kommer bedömningen i slutändan likna förväntningarna väldigt mycket på 
grund av att kunden kommer försvara sitt val. Faktorer som påverkar 
förväntningarna är: tidigare erfarenhet av produkten, marknadsföring, image, 
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produktens betydelse för kunden, pris och tillgänglig tredjeparts information 
(Sörqvist 2013). 
 
Dessutom kommer kunden att jämföra produkten med liknande produkter för 
att göra en typ av benchmarking. Beroende på hur bra produkten mäter sig 
med konkurrenternas kan kunden avgöra hur bra produkten är. Kundens 
bedömning kan även förändras utifrån olika situationer de befinner sig i. 
Vilket betyder att känslor i den specifika situationen kan påverka utfallet. Det 
kan därför vara svårt att lita på kunders bedömningar fullt ut. En kund 
bedömer även produkter utifrån olika perspektiv. Det kan handla om varje 
enskild del av ett erbjudande till att bedöma hela erbjudandet som helhet. 
Enligt forskning väger helheten tyngst i kundens bedömning. Därför är det 
viktigt att tänka på alla små detaljer i erbjudanden för att få nöjda kunder 
(Sörqvist 2013). 
 
Kundbehov kan identifieras genom att försöka gå in på djupet på vad kunden 
har för behov. Det finns behov som kunden anser är självklara detaljer, så 
kallade underförstådda behov. Dessa är så kallade baskrav och en kund 
kommer förmodligen inte ens nämna de om de tillfrågas om vad som är 
viktigt för dem. Sedan finns det de behov som kunden är noga med att 
poängtera att dessa är viktiga för att kunden ska bli nöjd. Dessa behov kallas 
för uttalade behov. Utöver dessa finns det så kallade omedvetna behov som är 
sådant som kunden ännu inte vet om att den hade behövt. Kan dessa behov 
identifieras och tillfredställas kan detta leda till starka konkurrensfördelar. 
Alla behov kan sammanställas i en Kano-modell som består av två axlar, en 
för ’’grad av tillfredställelse’’ och en för ’’grad av implementering’’ (Sörqvist 
2013). 
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Figur 3.2 Exempel på en Kanomodell. 

 
3.2.2 Kontinuerliga processflöden 

Lean handlar om att skapa ett kontinuerligt flöde av tillverkningsprocessen. 
Detta eftersom om tiden mellan råmaterial och slutprodukt kortas ner kommer 
kvalitén att förbättras, kostnaderna minskar och leveranstiden minskar (Liker 
2004).  
 
Något som är viktigt inom Lean enligt Liker (2004) är att ’’sänka vattenytan 
för att se klipporna i vattnet’’. Med detta menas att företagen måste sänka 
lagerstorleken för att problemen ska komma upp till ytan. När detta är gjort 
kan problemen åtgärdas eller så tvingas de åtgärdas när de uppkommer som 
en överraskning. I en traditionell process accepteras att det tar flera dagar eller 
veckor att slutföra. Detta arbete skulle egentligen endast ta bara några timmar 
eller minuter. Detta beror på de olika typer av slöseri som finns, vilket 
beskrivs i nästa delkapitel.  
 
De 8 slöserierna 

Slöseri innebär delar av processen som inte ökar värde för kunden eller av 
andra anledningar är onödiga. Det finns tid som läggs på nödvändiga men 
icke-värdeskapande uppgifter och dessa kan inte raderas men dock bör de 
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minimeras. De vanligaste slöserierna brukar benämnas Muda på japanska och 
kan ses nedan.  
 
1. Överproduktion: Att tillverka mer produkter än vad kunden efterfrågar 

eller önskar. 
2. Onödigt stora lager: Att lagerföra på grund av överproduktion skapar 

inget värde och binder kapital som kunde använts till andra investeringar. 
Dessutom är det inte säkert att produkterna kommer kunna säljas i 
framtiden.  

3. Överarbete: Att tillföra en produkt finesser och detaljer som kunden inte 
efterfrågar eller är beredd att betala för.  

4. Onödiga transporter: Förflyttning av varor som ska förädlas på olika 
platser tillför i sig inget värde och bör elimineras eller minimeras.  

5. Väntan: Tid som går till att vänta på att andra delprocesser ska bli 
färdiga, leveranser, omställningar osv.  

6. Felaktiga produkter: Att behöva göra om eller rätta till fel utgör en 
vanlig störning som påverkar möjligheten till effektiva flöden.   

7. Onödiga förflyttningar: Alla förflyttningar och rörelser som inte bidrar 
till att öka kundvärde är slöseri. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda: Att inte utnyttja den kunskapen 
som finns på företaget anses som ett slöseri och förekommer ofta så 
operatörernas kunskap inte utnyttjas.  

(Sörqvist 2013) 
 
Massproduktion kontra Lean-produktion 

Massproduktion går ut på att maximera varje delprocess i flödet. Detta nås 
genom stora batcher och genom att beräkna minsta möjliga kostnad per enhet. 
Dessutom är det vanligt att liknande uppgifter görs på samma ställe i fabriken. 
Detta medför att produkten måste transporteras runt i fabriken från station till 
station där de olika specialiteterna utförs. Det effektivaste sättet att förflytta 
material i en massproduktion är att flytta så mycket som möjligt varje gång 
material förflyttas. Målet blir att flytta materialet en gång om dagen eller ännu 
bättre än gång i veckan. Varje vecka får varje avdelning en veckoplan som 
ska hållas tills leveransdatum för den specifika processen. Skulle någon 
arbetare vara borta en dag gör det inget då arbetet kan tas igen nästkommande 
dag. Det viktiga är att allt levereras i slutet av veckoplaneringen. Vilket 
medför att varje delprocess producerar så mycket som möjligt och den 
delprocess som är snabbast kommer ha flest produkter i arbete (Liker 2004). 
Sörqvist (2013) skriver att det är viktigt att hålla produktionen igång vilket 
kan leda till mer lager än nödvändigt då efterfrågan inte alltid motsvarar 



   

24 

produktionstakten. Han menar även att målet är att ha så få ställbyten som 
möjligt vilket medför att större säkerhetslager måste skapas.  
 
Överproduktion är alltså en av de största slöserierna i en massproduktion som 
kännetecknas av lager. Dessa lager tar upp värdefullt fabriksutrymme samt 
döljer problem i produktionen som hade kommit upp till ytan om inte lagret 
fanns där som skydd vid leverans (Liker 2014).   
 
I en organisation som är Lean däremot är målet att söka efter kundens behov 
och hur dessa behov kan uppfyllas på bästa sätt. Lönsamhet nås genom nöjda 
kunder och maximalt värdeskapande. Produktionen styrs efter kundens 
efterfrågetakt och det ultimata innebär att producera precis det som kunden 
beställer (Sörqvist 2013). Det ultimata tillståndet i en Lean organisation är att 
producera i ett enstycksflöde. Där ställer företagen upp de fysiska processerna 
i den ordning som krävs för att utföra det kunden efterfrågar på så kort tid 
som möjligt. Dessutom är målet inte att utvinna så mycket som möjligt på 
varje enhet utan att hela flödet tillsammans ska producera så många produkter 
på så kort tid som möjligt. Detta åstadkoms först då det producerar en del i 
taget. Vilket sker då företaget fokuserar på produktionsceller som grupperas 
med produkt istället för funktion. På så sätt kan lager minimeras eller 
elimineras mellan de olika delprocesserna. Dessutom kan fel upptäckas 
oerhört mycket tidigare samt åtgärda problemen snabbare på grund av att färre 
produkter kan ha samma fel. Ibland kan det ta veckor innan ett fel hittas i en 
massproduktion vilket gör det omöjligt att spåra problemet samt göra något åt 
det så att det inte händer igen (Liker 2004).  
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Figur 3.3 Produktionsordning vid massproduktion. 
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Figur 3.4 Produktionsordning vid leanproduktion. 

 
Fördelar med enstycksflöde 

Bygger in kvalitet: I varje delprocess kan komponenter kontrolleras innan 
den skickas vidare. Skulle operatören missa en del kommer det att upptäckas 
tidigt i nästkommande skede och felet kan åtgärdas (Liker 2004). 
 
Skapar flexibilitet: Eftersom utrustning låses till en typ av produkt blir 
flexibiliteten för andra typer av produkter mindre. Men på grund av att 
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ledtiden är så pass kort kan företaget bli mer flexibelt och producera det som 
kunden verkligen vill ha. Om en ny order läggs in i systemet kan denna 
produceras på bara några timmar istället för några veckor. Det är möjligt att 
byta produktmix för att möta ändringar av efterfrågan omedelbart (Liker 
2004). 
 
Skapar högre produktivitet: På grund av att fel kan åtgärdas snabbare samt 
att mindre lager behöver skötas kan mer tid ägnas åt värdeökande processer. 
Det är möjligt att se vad som sker i flödet och vem som ligger efter i 
produktionen samt vem som är sysslolös. Även att räkna ut hur många 
personer som verkligen behövs i det värdeökande arbetet (Liker 2004). 
 
Frigör golvyta: Det är möjligt att införa en enstyckscell som fokuserar ihop 
alla maskiner i processen på en mindre yta för att snabbare transportera vidare 
material vilket tar upp mindre yta. Dessutom frigörs golvytan som tidigare 
användes för onödiga lager som medför att mer av den aktuella golvytan kan 
utnyttjas till värdeökande aktiviteter istället för att eventuellt bygga ut 
fabriken (Liker 2004). 
 
Förbättrar säkerheten: Eftersom mindre produkter behöver förflyttas kan 
olyckor minimeras vid förflyttning av produkter inom fabriken. Stora batcher 
som ska förflyttas kan medföra högre skaderisker (Liker 2004).  
 
Minskar lagerkostnaderna: Kapital som bundits i lager tidigare kan nu 
istället investeras i andra värdeökande ting (Liker 2004). Lagerkostnaderna 
kan delas in i ett par kostnader. Kapitalkostnaden beror på vilken återbäring 
som det bundna kapitalet hade kunnat generera i vinster om det frigjordes 
(Aronsson et al., 2003). Förvaringskostnaden är en annan kostnad som beror 
på kostnaden som uppstår då företaget lagerför varor, vilket medför en 
lokalkostnad samt de aktiviteter som krävs för att lagerföra varorna. 
Osäkerhetskostnaden är den kostnad som är kopplad till risken som företaget 
tar när de har en produkt liggande på lagret. Det är inte en självklarhet att 
produkten kommer bli såld, det kan hända att den tvingas säljas till ett 
rabatterat pris. Det finns även en risk att den blir gammal och behöver 
kasseras och då uppkommer extra kostnader (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Takttid 

För att ett flöde ska kunna bli kontinuerligt krävs det att arbetsbelastningen 
balanseras längs processen. Det innebär att alla steg i processen ska ta lika 
lång tid att slutföra. Inget steg ska tvingas öka tempo för att hinna med 
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(Sörqvist 2013). Liker (2004) menar att om det tar längre tid för vissa 
processer bildas flaskhalsar och går det för fort bildas lager på grund av 
överproduktion. 
 
Grunden för att balansera flödet är att alla steg tar lika lång tid att utföra, detta 
kallas ofta för takttid. Takttiden är tiden det tar för att utföra ett sådant steg i 
processen. Takttiden utgörs av den tillgängliga dagliga produktionen i relation 
till den volymen kunderna efterfrågar per dag. Kundens efterfrågan är 
hjärtslaget i ett enstycksflöde enligt Liker (2004). Den bestämmer hur snabbt 
företaget måste arbeta för att kunna leverera i rätt tid.  
 
Något mycket viktigt för att kunna bedriva produktion utefter takttid är att alla 
steg utförs med minimala variationer. Därför är det av värde att standardisera 
arbetet. Först då arbetet är standardiserat och flödets olika aktiviteter är 
konstant kan företaget införa ett kontinuerligt flöde. Takten utgår ifrån den del 
som bestäms utav kundernas efterfrågan, där kundernas order kopplas till 
värdeflödet. Denna del av flödet kallas ofta för flödets pacemaker. 
Pacemakern bör ligga så nära flödets slut som möjligt (Sörqvist 2013). 
 
Exempel:  
Produktionen är igång 20 dagar i månaden. Kunden köper 12 000 produkter i 
månaden. Företaget måste alltså producera 600 produkter per dag. Arbetstiden 
på företaget är 8 timmar om dagen vilket innebär 480 minuter. Detta innebär 
att företaget måste producera en produkt var 48:e sekund. Det ultimata 
enstycksflödet bör därför även ta 48sekunder i varje delprocess.  
 

 
 
Flaskhalsar  

Det processteg som utgör flödets totala kapacitetsbegränsning genom att det 
har lägst genomströmning kallas för en flaskhals. Den totala genomloppstiden 
påverkas starkt utav flaskhalsar. En flaskhals utgörs av det steget i flödet som 
har längst cykeltid. Det är användbart att identifiera en flaskhals och därefter 
optimera flödet kring denna. När flaskhalsen är känd gäller det att utnyttja 
dess kapacitet på bästa sätt. Det görs genom att utnyttja dess kapacitet 
maximalt (Sörqvist 2013). 
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3.2.3 Dragande system 

Ett tryckande system som är motsatsen till ett dragande system utgår 
företagen ifrån en prognos som bestämmer vad som ska produceras. En order 
skickas till varje steg i processen som beskriver vad som ska produceras. Det 
som är vanligt i ett sådant system är att varje enhet producerar efter plan och 
pressar sedan fram stora batcher med delar. Detta skapar buffertar samt stora 
lager av både råvaror och färdigvaror (Sörqvist 2013). 
 
Inom Lean är det ultimata att producera endast det kunden behöver precis när 
den behöver det, varken mer eller mindre eller i någon annan tidpunkt. Detta 
tankesätt kallas ’’just in time’’. För att möjliggöra detta krävs det att företaget 
inför ett dragande system som styrs efter kundbehovet. Det som kännetecknar 
ett dragande system är att företaget efter kundorder drar produkten från varje 
föregående steg efter leveransstation av färdigvaror. Varje gång en station har 
förbrukat en vara skickas en signal till föregående processteg om att en ny del 
behöver skickas vilket är en signal för att den föregående stationen behöver 
producera mer. Det som krävs för att möjliggöra detta är en stark 
flödesorientering, korta ställtider och små partistorlekar (Sörqvist 2013).  
 
Enligt Liker (2004) kan detta medföra att kunderna får betala lite mer för 
varorna. Om det medför mervärde för återförsäljarna att endast få in den 
mängd som efterfrågas av kund så att deras lager minimeras då kommer 
prisökningen att accepteras. Ett dragande system är det ideala inom Lean där 
just in time leveranser tillämpas för att kunna leverera det kunden behöver när 
de behöver det och den mängd som behövs. Det absolut bästa är att införa ett 
enstycksflöde som producerar endast en produkt åt gången utefter vad kunden 
efterfrågar och det innebär att det finns noll varor i lager. Sörqvist (2013) 
hävdar att användningen av förbrukningsstyrd produktion minskar lager och 
förenklar planeringen. Men det finns naturligt avbrott i ett flöde och därför 
måste ett visst antal varor finnas i lager, ett så kallat buffertlager för att 
balansera tillverkningsprocessen (Liker 2004). 
 
Det är sällan möjligt att alla delar och samtliga artiklar i en process styrs 
utifrån förbrukning och kundbehov och att ett kontinuerligt flöde kan uppnås 
överallt. Då ledtiden är lång för de produkter som produceras, när en 
operation försörjer flera olika flöden, då en delprocess är instabil, då värdet av 
de olika artiklarna är lågt, då är det mer effektivt att använda mindre lager i 
flödet. Dessa kallas för Supermarkets och justeras ofta med 
tillverkningssignaler kallade Kanban som beskrivs nedan. Dessa placeras 
optimalt strategiskt för att minimera transporter och förflyttningar. En 
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Supermarket kan bidra med att skapa ett homogent och balanserat flöde 
(Sörqvist 2013).  
 
Tillverkning och påfyllnad enligt kundens behov 

Liker (2004) menar att det finns en möjlighet att kompromissa mellan 
enstycksflödet och prognoser genom att införa små buffertar. Detta kan ske 
genom att låta buffertarna ligga orörda tills en kund köper en vara. Först när 
kunden köper en vara är det dags att producera en ny för att fylla på denna i 
bufferten. Eftersom en fabrik är stor behövs signaler för att operatörerna ska 
förstå att en ny produkt måste skapas. Dessa signaler kallas för kanban och är 
fysiska föremål som skickas för att beskriva att det behövs påfyllning. 
Sörqvist (2013) beskriver en kanban som en informationsbärare som 
innehåller en tillverkningsorder. Det finns två typer av kanban, 
transportkanban och tillverkningskanban. En transportkanban beskriver en 
förflyttning av en vara inom flödet medans en produktionskanban beskriver 
att produktion av en ny detalj måste starta. Liker (2004 ger två exempel på 
kanbans, det kan till exempel vara en tom låda som behöver nya 
komponenter. Eller ett kort med detaljerad information om vad som ska 
produceras och var produkten ska placeras.  
 
För att möjliggöra en styrning av produktion är att variationerna i volym inte 
är allt för stora. Därför är det av stor vikt att ett flöde som ska använda kanban 
är utjämnat och balanserat. Då variationerna är större krävs andra 
planeringsmetoder (Sörqvist (2013).  
 
Enligt Liker (2004) är det bästa att producera utefter en enstyckscell men det 
är inte alltid som detta är möjligt. Det näst bästa systemet är kanbansystemet, 
ett dragande system med små lager, som kan tillämpas då cykeltiderna för 
arbetsmomenten varierar mycket. Det kan vara så att en viss del i processen 
går väldigt fort att producera, fortare än takttiden. Då är det inte av fördel att 
inkludera denna i enstyckscellen utan företaget kan tillverka en batch av dessa 
detaljer och när de börjar ta slut skickas ett kanbankort för att signalera att nya 
detaljer kommer behövas inom kort. Det kan även vara så att operatörer börjar 
använda detaljer som är inköpta och när dessa börjar ta slut vid bandet skickas 
ett kanban till en materialansvarig som i sin tur fyller på med detaljerna från 
en buffert som köpts in. När materialansvarige tar varorna från bufferten 
skickas en ny signal till leverantör om att de behöver leverera nya detaljer. 
Prognosen kan fungera som ett sätt att förutse hur mycket buffert som krävs 
genom att avgöra hur mycket som ska finnas av varje vara. 
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Figur 3.5 Beskrivning av ett dragande system (todaysleanmanufacturing, 

2014) 
 
3.2.4 Utjämnad produktionen 

För att skapa kontinuerliga processflöden är det viktigt att jämna ut 
produktionen. Detta gör ofta en produktionsplanerare. Detta kan kräva att 
leverans sker tidigare ibland och senare ibland och företaget kan behöva be 
kunderna vänta en kortare tid på sina leveranser. Sedan om produktionsnivån 
är mer eller mindre densamma eller konstant i en månads tid så kan kanban 
och dragande system införas. Men om utflödet av varor varierar från dag till 
dag är detta en omöjlighet enligt Fujio Cho, VD Toyota Motor Corporation 
(Liker 2004). 
 
I en massproduktion produceras stora mängder med så få omställningar som 
möjligt för färre omställningar. Problemet med detta är att vissa produkter 
kommer att produceras under vissa dagar eller veckor och andra produceras 
under andra perioder. Detta leder i sin tur till en massa färdiga produkter på 
lagret och det finns en risk för att produkten inte blir såld samtidigt som den 
tar upp värdefull yta. Hur kunden köper varor går inte att förutse och 
förändringar i den tänkta planen kan ställa till stora bekymmer för den tänkta 
produktionsplanen. Meningen med Heijunka är att studerar faktisk efterfrågan 
för att kunna förutse ett mönster över hur kunden beställer(Liker 2004).  
 
Finns det tre produkter kan det vara så att kunden i genomsnitt köper produkt 
A dubbelt så många gånger som B och fyra gånger så många gånger som C. 
Då kan en produktmix skapas för att underlätta standardiseringen av 
produktionen. Det minskar även risken för att företaget säljer slut på någon 
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vara som kanske blivit beställd ovanligt mycket en period som inte kunde 
förutses. Varan kan produceras i ett jämnt flöde och finns alltid tillgänglig och 
ett extra stort lager behöver inte finnas. Dessutom kan det förenkla för 
leverantörerna att skicka ut produkter i ett kontinuerligt flöde istället för att 
skicka ut en stor order i taget. Det kan även vara så att de olika produkterna 
kräver olika mycket arbete och då finns det hög risk för att vissa dagar blir 
mindre tuffa än andra. Vissa dagar blir för svåra och jobbiga för operatören 
och andra dagar blir för enkla. Detta är både slöseri (Muda) samt leder till 
överbelastning för de anställda (Liker 2004).  
 

 
Figur 3.6 Exempel på tillverkningsflöde vid Batchtillverkning enligt exemplet 

ovan. 

 
Figur 3.7 Exempel på tillverkningsflöde vid utjämnad produktion enligt 

exemplet ovan. 
 
 
Utjämning av flödet är dock en omöjlighet om inte ställtiderna kan nästintill 
elimineras. Det finns två typer av ställtyper, inre och yttre ställtider. De inre 
ställtiderna kan endast göras då maskinen är avstängd medan de yttre 
omställningarna kan utföras under tiden som processen är igång (Liker 2004).  
 
Ställtid 

Ställtid är den tid det tar att ställa om maskinerna från att producera en 
produkt till en annan. Det kan även vara den tid det tar för en operatör att 
mentalt ställa in sig på en ny arbetsuppgift. En viktig del av att få ett företag 
att bli Lean är att korta ner ställtiderna så mycket som möjligt, helst ska de 
elimineras helt. Det finns ett systematiskt sätt att förkorta ställtiderna som 
uppstår vid produktbyte. Denna metod kallas SMED och är en metod som kan 
användas för att korta ner ställtiderna. SMED står för Single Minute 

A A A A B B C 

A A B A A B C 
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Exchange of Dies (singelminuts byte av verktyg). Målet med att använda 
metoden är att få ner ställtiden till en ensiffrig minut vilket innebär mellan en 
till nio minuter (Liker 2004). 
 
Tabell 3.1 SMED består av åtta steg som kan ses i tabellen nedan, (Liker 
2004). 
 SMED-metodens 8-steg: 
1. Separera inre och yttre ställarbete. Metoden Skiljer mellan sådant 

ställarbete som kan utföras medan maskinen är igång (yttre ställarbete) 
och sådant som kräver att maskinen står still (inre ställarbete). 

2. Gör om inre ställarbete till yttre ställarbete. Allt tidskrävande inre 
ställarbete ska i största möjliga utsträckning omvandlas till yttre.  

3. Standardisera. Verktygens form och dimensioner ska standardiseras för 
att ske med ett enkelt handgrepp. 

4. Utforma funktionella fästanordningar. Samtliga loss- åtdragningar bör ske 
med ett enkelt handgrepp.  

5. Använd förhandsjusterade fixturer. Arbetsstycken kan fastspännas och 
justeras på extra fixturer vid sidan av maskinen.  

6. Parallella operationer. Utnyttja extra personal som hjälper till att göra 
ställarbetet parallellt med det ordinarie arbetet. 

7. Eliminera justeringar. Konstruera verktyg på ett sådant sätt att det 
automatiskt hamnar i rätt läge så att inga justeringar krävs. 

8. Mekaniska infästningar. Utnyttja mekanisering och automatisering för att 
korta verktygsbyten och byten av munstycken.  

  
 
Buffertlager 

Det ultimata enligt The Toyota Way är att inte ha något lager alls och endast 
tillverka efter kundorder. Har företaget en perfekt utjämningsplan är detta 
möjligt att utföra. Företaget är dock väldigt sårbart då det faktiskt kan ske 
stora förändringar i efterfrågan och då kan det behöva beställas in extra varor 
från leverantörer som måste levereras direkt vilket kan leda till extrakostnader 
för direktleveransen. Därför rekommenderar experter att företag har ett litet 
lager av färdiga komponenter om kundernas behov har till tendens att variera 
starkt. Detta är även för att skydda leverantören från att rubba sin utjämnade 
produktion (Liker 2004). 
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Utjämnad produktion kombinerad med kundorderstyrd produktion  

Det är även möjligt att kombinera kundorderstyrd produktion och heijunka. 
Det kan ske om företaget till en början planerat en produktmix men gör det 
möjligt för kunden att ändra sig angående produktens innehåll. Det skulle 
kunna vara att det är samma typ av produkt men färgen skulle kunna ändras. 
Enligt experter kan det vara av fördel att ha ett buffertlager som det tas av då 
kunden beställer en produkt. Sedan tillverkas det i jämn takt för att fylla på 
detta lager, utefter ett dragande system. Det som kan göras är att se efter om 
en viss produkt produceras mer än andra, varav vissa produkter är 
årstidsbundna. I så fall kan dessa produceras de när färre faktiska 
beställningar innehas och hålla de i lager för den tid då dessa kommer till 
användning. Efterfrågan påverkas även mycket av reklam, därför måste 
säljavdelningen arbeta för att hålla efterfrågan så jämn som möjligt (Liker 
2004). 
 
3.2.5 Stoppa processen vid behov 

Det är extra viktigt inom Lean att minimera riskerna för fel (Liker 2004). Fel 
och störningar som uppstår i en process försvårar möjligheterna att skapa 
effektiva och kontinuerliga flöden. Därför är det en grundförutsättning inom 
Lean att fel och störningar minimeras. Ett flöde som är utvecklat enligt Lean 
är mycket känsligare för avbrott än ett flöde med buffertar, därför är det 
viktigt att dessa moment elimineras (Sörqvist 2013). Liker (2004) skriver att 
om ett fel skulle uppstå måste maskinen stoppas så att problemet kan lösas 
och på så sätt lära sig mer om problemet samtidigt som riskerna minimeras 
inför framtiden. Sörqvist (2013) skriver att inom Lean finns en strävan om att 
göra rätt från början eftersom detta minskar senare kostnader ifall något skulle 
visa sig vara felaktigt. Det viktigaste är därför att säkerställa att kvaliteten är 
bra för att på så sätt spara pengar. Många företag försöker istället skära ner på 
kostnaderna och i de fall då kvaliteten blir lidande kommer det även innebära 
en negativ utveckling ekonomiskt. Nedan följer några metoder inom lean som 
beskriver hur ett företag kan gå till väga för att gardera sig mot fel.  
 
Jidoka 

Jidoka som är det japanskt ordet för att maskinen automatisk stoppas då ett fel 
uppstår är en mycket viktig del inom Lean. Liker (2004) beskriver att det är 
ytterst viktigt att bygga in kvalitet i processen. Det är viktigt att människan får 
möjligheten att utnyttja sin intelligens för att nå den bästa möjliga kvalitén. 
Denna kommer väl till hands då de värdehöjande processerna utförs och när 
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fel i processen uppkommit. Då är det viktigt att det existerar system som 
stoppar delar av processen automatiskt. Detta för att problemen ska åtgärdas 
då de uppstått och inte upptäckas senare i processen då det inte finns 
möjlighet att upptäcka grunden till felet. Enligt Sörqvist (2013) är det viktiga 
inte att endast produktionen stoppas utan även att lösa problemet så att de inte 
förekommer igen.  
 
Andon 

För att fel inte ska återkomma i processen är det viktigt att stoppa processen 
när fel uppstår. Det är viktigt för operatörerna att ha möjlighet att stoppa delar 
av bandet för att kunna reda ut de problem som uppstått och se till så att de 
inte återupprepas. Operatörerna känner att de behövs, har makten och att de 
räknas. Det är viktigt att komma fram till grundorsakerna för att lösa roten till 
alla problem (Liker 2004). 
 
5 Varför 

Ett sätt att komma fram till grundorsaken till ett problem är att ställa frågan 
varför fem gånger. Meningen med denna metod är att inte endast lösa det 
synliga problemet utan att nå grunden till problemet för att det inte ska 
upprepas igen (Liker 2004).  
 

 
Figur 3.8 Beskriver ett exempel på 5 varför, enligt Liker 2004. 

 

Varför? 
•Det finns olja på golvet 
•Lösning: Torka upp oljan 

Varför? 
•Det läcker från maskinen 
•Lösning: Byt ut den dåliga komponenten som orsakar detta. 

Varför? 
•Filtret är dåligt 
•Lösning: Byt filter 

Varför? 
•Dålig kvalitet på filtret 
•Lösning: Investera i filter med högre kvalitet 

Varför? 
•Använt en billigare produkt med sämre kvalitet 
•Lösning: Ändra riktlinjerna för inköpsavdelningen 
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Poka yoke 

Detta är en sorts felsäkring, ett system som kan läsa av om operatören utfört 
processen som den standardiserade planen beskrivit. Görs inte detta kan 
antingen en lampa eller ett ljud utbryta. De standardiserade arbetssätten ska 
finnas uppsatta på arbetsplatsen för att operatören eller en ledare enkelt ska 
kunna följa om standard har utförts. Detta kan vara visuella hjälpmedel som 
även kan tipsa om vanliga kvalitetsproblem. Det bör också finnas en mer 
detaljerad beskrivning med foton över hur momenten ska utföras med en sida 
per moment (Liker 2004). 
 
Kvalitetskontroll 

Det är nyttigt för operatörerna att utföra kvalitetskontroller ofta så att de vet 
att de utfört allt enligt standard. Enligt en chef på Toyota lät han 
kvalitetskontroller ske en gång i timmen. Detta för att operatören ska ha full 
kontroll och veta att alla delar stämmer mellan människa, material, metod och 
maskin (Liker 2004).  
 
Enligt The Toyota Way är det ultimata viset att upptäcka fel samt att bekämpa 
dem genom att: 

 Gå och se efter 
 Analysera situationen 
 Använd enstycksflöde och Andon för att få upp problem till ytan 
 Använd ’’5 varför’’ 

 
3.2.6 Standardiserade arbetssätt  

Att standardisera processerna är livsviktigt för ett företag som vill bli Lean. 
Det finns olika sätt att anordna en standard för en process. Antingen kan ett 
antal personer som är ansvariga för en process sitta och utföra tester och på ett 
vetenskapligt sätt komma fram till den metod de tycker är bäst. Problemet är 
då att personerna som utför arbetet som blivit standardiserat upplever det som 
påtvingat. Det leder till att de inte kommer utföra arbetet på det viset. Bättre 
är att låta de som utför arbetet delta i standardiseringen. Låt dem även få 
utrymme för improvisation. En standard innehåller takttid, processföljd och 
standardiserat tillgängligt förråd (Liker 2004).  
 
Takttid: Denna ska utgå ifrån behovet från kund. Beroende på hur behovet 
ser ut kan företaget komma fram till hur ofta de behöver producera en 
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produkt. Det som måste eftersträvas är att synkronisera cykeltiden av stegen i 
processen med takttiden.  
 
Processföljd: Denna bestämmer i vilken ordning arbetet ska utföras i. Den 
kan även vara en beskrivning för hur verktyget ska hållas, hur ben och händer 
ska riktas eller kritiska kvalitets och säkerhetspunkter. 
 
Standardiserat tillgängligt förråd: Beskriver minimum antalet ofärdiga 
produkter som kan hållas igång samtidigt av operatören utan att denne 
behöver få stå still framför maskinen. Vet vi detta kan vi hålla reda på 
produkter i arbete samt märka om några förändringar sker.  
 
(Dennis & Shook 2007) 
 
En standard ska inte vara svår att följa.  Den bör även finnas på platsen som 
arbetet utförs på där en ledare ska kunna följa processen. Inte för att se efter 
så att arbetaren gör fel. Utan för att ha möjlighet att spåra var felet kommer 
ifrån och var i arbetet som arbetaren inte följer standard. Operatörerna 
behöver även bidra med ständiga förbättringar för att förbättra processen. För 
att detta ska vara möjligt krävs en kultur där operatörernas kunskaper och 
förslag används (Liker 2004). 
 
Incitament till standardisering 

Enligt Dennis och Shook (2007) är det viktigt att standardisera en process 
eftersom det skapar stabilitet. Detta innebär att säkerheten till att göra rätt 
ökar. Det finns inte ett sätt som är det ultimata sättet att utföra en process på 
utan denna kan ständigt förbättras. Meningen med att standardisera en process 
är därför att möjliggöra att den för tillfället mest effektiva metoden används. 
Denna kan sedan mätas och även förbättras. Den ska inte vara ett underlag för 
ledningen att märka fel som operatörerna utför. Det är mycket viktigt att 
operatörerna är hjärnorna bakom standardiseringen och att ingenjörer och 
andra ledare är med i processen för att kunna stödja valet av standard. Det 
som en standard ska beskriva är vad som ska göras, när det ska göras och i 
vilken ordning det ska göras. Fördelarna med en standard är: 
 
Stabilitet: det möjliggör mätningar av produktivitet, kvalitet, kostnader, 
ledtid, säkerhet och miljö.  
Självklar start och slutpunkt i processen: ger en kännedom om takttiden 
samt för att kunna granska om operatörerna är i fas eller inte.  
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Dela med sig av tyst kunskap: när en arbetare bestämmer sig att byta arbete 
kommer dennes kunskap inte att försvinna från företaget eftersom den är 
dokumenterad i standarden.  
Problemlösning: möjligt att följa upp arbetet för att se om det görs i rätt tid 
och om det inte gör det kan det tas reda på varför, för att lösa problemet eller 
ändra standarden.  
Delaktighet: operatörerna är med och utvecklar standarden vilket medför att 
deras intelligens kommer till nytta. Dessa kan även bidra med billiga sätt till 
förbättring.  
Slöseri minskas: enligt Lean finns det slöseri i alla processer, först när den är 
standardiserad har vi något att utgå ifrån när vi gör våra mätningar. På så sätt 
kan vi utveckla våra standardiserade metoder ständigt.  
Träning: när en operatör väl har börjat arbeta efter en standard kan de träna 
på att utföra processen bättre genom att jämföra prestationerna med 
standarden. Dessutom öppnar det möjligheter för att förbättra.  
 
Dennis och Shook (2007)  menar att det inte går att standardisera då: 

 Det finns kvalitetsproblem vid inleverans 
 Problem med maskiner och verktyg 
 Ont om delar 
 Säkerhetsproblem som halkrisk, ergonomiska problem eller att det 

finns risk att falla 

3.2.7 Visuell styrning 

Det är mycket viktigt att det är rent på en arbetsplats till exempel för att det 
ska vara möjligt att hitta eller säkerställa att saker utförs på rätt vis. Om lagret 
är överfullt och saker blir svåra att hitta kommer det ta en massa tid för en 
person att leta upp det sökta materialet. Likaså inne på kontoren, är det inte 
rent på skrivbordet och alla papper finns på bestämda platser kommer tid att 
förbrukas genom att behöva leta rätt på dessa när de efterfrågas. I japan 
används fem principer för att hålla det rent på företaget för att minska slöseri 
som bidrar till misstag, tidsslöseri, defekter och skador på arbetsplatsen. 
Dessa fem principer kallas de 5 S:en (Liker 2004).  
 
5 S 

Sortera: rensa ut sällan använda föremål. Genomgång av vilka föremål som 
används ofta i den värdehöjande processen. Märk de föremål som används 
sällan eller aldrig och placera de utanför arbetsområdet. 
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Strukturera: Organisera, ge en plats till varje föremål. Placera dem efter den 
ordningen som operatören använder de i. Ungefär som en kirurg organiserar 
sina redskap.  
Städa: håll det rent och snyggt så att inga problem döljs.  
Standardisera: Skapa regler för att upprätthålla de tre första S:en. 
Skapa vana/självdisciplin: ledningen måste granska regelbundet för att 
upprätthålla de 5 S:en.  
 
(Liker 2004) 
 
Det är även viktigt att chefer ger belöningar till arbetarna när de följer 
standarden. Det kan vara vandrande visuella pris till exempel. För att 
säkerställa att det fungerar är det även viktigt att utföra kontroller regelbundet 
med hjälp av standardiserade redovisningsblanketter. I en avancerad Lean-
anläggning granskar även teamet sina egna arbetsplatser en till sju gånger i 
veckan till skillnad från cheferna som gör det mer oregelbundet (Liker 2004).  
 
5:s i sig kan inte få ett företag att bli Lean utan detta är ett hjälpmedel för att 
få upp problemen till ytan genom att ha det rent på arbetsplatsen. Det används 
som ett stöd för att jämna ut flödet och följa takttiden. Det kan även vara till 
hjälp för att skapa visuella styrsystem för att ständigt hålla standard av det 
värdehöjande flödet (Liker 2004). 
 
Visuella Styrmedel 

För att göra det möjligt för chefen samt alla andra anställda att veta att alla 
moment utförs enligt plan kan visuella styrmedel vara till stor nytta. Det kan 
även vara ett bra sätt att utmana arbetare att utföra sina uppgifter på bästa 
möjliga sätt. Det ska vara möjligt att märka upp var olika föremål bör 
placeras, hur många föremål som ska finnas, hur standard ser ut för olika 
processer och hur många produkter som finns i arbete. Det bör visa att arbetet 
utförs på snabbaste och mest korrekta vis (Liker 2004).  
 
Meningen är att kunna granska utförandet samt kunna avgöra om standard 
följs. Olika sätt som kan tillämpas är att markera ut var olika föremål ska 
placeras med hjälp av siluettavlor där det målas konturer av föremålen. Det är 
möjligt att visa lagrets mini samt maxnivå. Meningen med visuella styrmedel 
är att skapa en transparent arbetsmiljö fri från slöseri. Det bästa visuella 
systemet möjliggör att känna med alla våra sinnen, synen, känseln och hörseln 
för att göra oss medvetna om vi gör fel. Ett välutvecklat styrsystem ökar 
produktivitet, minskar antalet felaktigheter, hjälper till att hålla 
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produktionstiden, underlättar kommunikation, ökar säkerheten, sänker 
kostnaderna och ger operatörerna större kontroll över sin arbetsmiljö (Liker 
2004). 
 

Tid 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 
Produkt 

Typ 

A 
       

Typ 

B 
       

Typ 

C 
       

 
 

 
Figur 3.9 Utjämningsbox som visar vilken produkttyp som ska produceras 

samt vilken tid de ska tillverkas med hjälp av blåa cirklar placerade i 
respektive box. 

 

 
Figur 3.10 Beskriver en siluettavla för verktyg. (Scim,2014) 

A3-rapporter 
A3-rapporter är ett annat sätt att enkelt visa diagram och sammanställningar. 
Meningen är att flera personer ska kunna ta del av denna information på ett 
snabbt och enkelt sätt. Om ett fel har upptäckts till exempel och en anställd 

Kanban 
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vill göra något åt problemet kan denne person sammanställa ett A3-ark för att 
komma med förslag på hur det kan elimineras (Liker 2004).  
 
A3-ark innehåller:  
 Kortfattad beskrivning av problemet 
 Rapport om den rådande situationen 
 Redogörelse för grundorsaken till problemet 
 Förslag på alternativa åtgärder 
 Rekommenderad åtgärd 
 Analys av kostnad och nytta 

 
(Liker 2004) 
 
3.2.8 Använd endast pålitlig teknik 

Inom Lean är det ytterst viktigt att tekniken stödjer processerna och 
personalen samt att den faktiskt hjälper till i den värdehöjande processen. 
Något som kan göras för att förbättra det värdehöjande arbetet är att eliminera 
slöseri samt jämna ut flödet. Sedan startas pilotprojekt för att ytterligare 
förbättra processen med nuvarande utrustning, teknik och personal. Om det 
sedan uppkommer ny teknik som skulle kunna stödja den värdehöjande 
processen kan det analyseras vidare om den passar in på företaget i fråga. Det 
förekommer tyvärr att företag anskaffar sig ny teknik men som inte används 
på grund av att den inte stödjer processen fullt ut. Inom Lean är det 
människan som gör jobbet medan tekniken endast är där för att hjälpa till och 
förenkla. Finns det visuella styrmedel i produktionen kan dessa användas för 
att se efter hur det ser ut på lagret, naturligtvis kan prognoser vara ett stöd 
men den verkliga bilden av hur det ser ut på lagret är det viktigaste. Inom 
Lean är det viktigt att se med egna ögon, tekniken kan vara ett hjälpmedel för 
stöd men det är viktigt att se vad som händer med egna ögon för att ta de bästa 
besluten. En planerare får kanske information av ett datorprogram om vad 
som bör beställas men det är viktigt att se efter hur det verkligen är för de som 
jobbar på lagret, klarar laget av den volymen som behöver beställas enligt 
datorprogrammet. Detta betyder att ett system som beräknar hur mycket lager 
som borde finnas måste kompletteras med planerarens eget omdöme och 
genom att kommunicera med lagerarbetarna. Det som datorerna är tänkta att 
sköta är ekonomin, betala fakturor, hålla reda på kundorder, hämta 
information till produktutvecklingen samt för planering (Liker 2004).  
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3.2.9 Leverantörer  

Enligt Liker (2004) är det viktigt att få kontroll på sitt eget flöde för att bli en 
pålitlig samarbetspartner. På så sätt kan företaget komma närmre sina 
leverantörer. Det handlar om att hjälpa varandra och vara lojal mot sina 
kunder och leverantörer. Många ger upp just in time produktion när det krisar 
och menar att det inte fungerar hos dem. Med pålitliga och lojala leverantörer 
finns det en större chans att övervinna dessa svårigheter. Det handlar om att 
tillsammans sätta gemensamma mål att arbeta tillsammans för att nå. På 
Toyota testas leverantörerna genom att i början ge dem små order. Klarar 
leverantören av detta får de sin belöning genom att de får större order. Något 
mer som kännetecknar Toyota är att de inte byter leverantör bara för att någon 
annan skulle vara lite billigare. De ser till hela kedjans bästa före sina egna 
kortsiktiga mål. Däremot så utmanar de sina egna leverantörer och hjälper 
dem för att de ska kunna sänka sina priser.  
 
När ett samarbete utökas med en leverantör och ger dem större ansvar är det 
viktigt att de förstår företagets process och kultur. Ett logistikföretag till 
exempel tänker på hur de kan minimera sina fraktkostnader, kan dessa 
involveras i situationen i fabriken är det möjligt att enas om ett system som 
gynnar båda. Alla komponenter kan inte levereras varje dag utan det gäller att 
se efter vilka komponenter som kan levereras oftare medan andra kan 
levereras mindre frekvent(Liker 2004).  
 
Leverantörssamarbeten 

För att ett företag ska kunna sänka priset på sina produkter måste deras 
leverantörer även kunna sänka sitt pris. För att de ska kunna göra detta måste 
de precis som företaget själv arbeta efter leans principer. Om så inte är fallet 
är en möjlighet att lära upp företaget genom att bjuda in dem till workshops 
och berätta för dem om vikten av att arbeta efter Lean. En möjlighet är att 
besöka leverantören och fokusera på en processlina och sätta upp mål de ska 
sträva efter för att bli mer lean. Det är mycket viktigt att sedan följa upp deras 
arbete för att denna förändring ska bestå (Liker 2004).  
 
Betygssätting 

När ett företag arbetar efter Leans principer blir de otroligt känsliga för 
maskinstopp. Detta beror på att de arbetar efter Just-in-time leveranser. Därför 
är det av yttersta vikt att noga analysera sina leverantörer för att inte tvingas 
stänga ner sin fabrik på grund av att leveranserna inte sker som planerat. På 
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Toyota har de ett betygssystem för sina leverantörer som innebär att de 
rangordnar dem från ett till fem. Ju högre betyg leverantören lyckas få desto 
bättre är den. Skulle det vara så att leverantören får ett betyg mindre än två är 
det otroligt viktigt för Toyota att skicka en expert från Toyota till 
anläggningen för att sammanställa en ettårig åtgärdsplan. Detta gör de för att 
förhindra att leverantören orsakar att Toyotas egen fabrik ska tvingas stänga 
ner på grund av problem hos leverantören. Många företag slutar anlita en 
leverantör som inte får ett bra betyg. Toyota däremot försöker hjälpa dem upp 
på fötter för att kunna fungera på ett bättre sätt i hela kedjan tillsammans 
(Liker 2004).  
 

Tabell 3.2 Beskriver Toyotas betygssättning på sina leverantörer. 
# Betyg Kommentar 
1 Usel leverantör Brandfara för leverantör 
2 Dålig leverantör Risk för att egen fabrik tvingas stängas ner 
3 Fungerande leverantör - 
4 Mycket bra leverantör - 
5 Mönsterleverantör - 
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3.3 Analys av processen 

I detta delkapitel kommer olika verktyg för att analysera processer att 
presenteras. Dessa kommer sedan vara till grund för hur analysen kommer att 
gå till väga i nästkommande del.  
 
3.3.1 SIPOC 

För att tidigt få en övergripande förenklad bild av processen kan denna 
beskrivas med en SIPOC. Detta står för supplier-input-process-output-
customer. Denna beskriver en process i ett fåtal huvudsteg, dess kunder och 
leverantörer samt önskad output och nödvändig input. Detta kan göras genom 
att följa sju steg: 

1. Välj process, det kan vara en stor huvudprocess eller en liten 
arbetsprocess. 

2. Bestäm start och slut, bör undvika att göra processens avgränsningar 
allt för snäva och istället sträva efter ett tvärfunktionellt perspektiv.  

3. Rita processens huvudsteg, mellan processens start och slutpunkt ritas 
processens huvudsteg vilket brukar ge mellan fem och sju steg. Detta 
innehåller endast övergripande förädling, detaljer undviks.  

4. Identifiera kunderna, detta innebär de som använder det resultat som 
processen ger. Kan vara nödvändigt att ta med kunder i flera led.  

5. Identifiera processens output, utifrån processens kunder bestäms dess 
output.  

6. Identifiera processens input, Det som krävs för att processen ska 
kunna leverera det som efterfrågas definieras därefter.  

7. Identifiera processens leverantörer, samtliga leverantörer identifieras 
och kopplas till vad de levererar.  

(Sörqvist 2013) 
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Figur 3.11 Exempel på en SIPOC av processen att kopiera ett papper, enligt 
Sörqvist (2013).  
 
3.3.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys beskriver de olika delprocesserna som utförs för att 
skapa värde för kunden. Första steget i en värdeflödesanalys handlar om vad 
kunden har för behov och vad de efterfrågar. När behovet är känt bedöms 
vilka delar av processen som skapar värde för kunden och vilka delar som kan 
elimineras enklare. Sedan är det dags att bestämma på vilken nivå som 
kartläggningen ska utföras på. Analysen av flödet kan ske på global nivå där 
målet är att utveckla totala värdekedjor ur ett helhetsperspektiv. Nästa nivå är 
att analysera på verksamhetsnivå där det studeras vad som sker på det egna 
företaget. Fördelen med detta är att möjligheterna att förändra är betydligt 
större eftersom majoriteten av förändringarna sker i den egna verksamheten. 
Nästa nivå är tvärfunktionell nivå där det analyseras hur arbetet görs mellan 
olika organisatoriska enheter. Slutligen kan det analyseras på aktivitetsnivå 
där analys utförs på varje detalj som sker i en viss aktivitet (Sörqvist 2013). 
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När ett företag ska ta steget för att bli Lean börjar de oftast på tvärfunktionell 
nivå. Därefter går de successivt neråt i flödeshierarkin. När de sedan skaffat 
sig en mogen Leanverksamhet kan de börja ge sig in på att utvidga samarbetet 
med externa kunder och leverantörer för att tillsammans effektivisera det 
totala flödet. Det är även vanligt att företag börjar med pilotprojekt på relativt 
låg nivå på företaget för att skapa goda exempel. Det är viktigt att det flöde 
som ska kartläggas inte blir för stort i den tidiga Leansatsningen. Det är då bra 
att fokusera på en produkt eller produktfamilj i taget. Det ska tydligt framgå 
vad som ingår i det aktuella flödet även var det börjar och var det slutar 
(Sörqvist 2013).  
 
För att få en korrekt bild av flödet är det viktigt att det utförs av personer som 
har djup insyn i de arbetsuppgifter som ingår i flödet. Ett vanligt antal av 
medlemmar i ett team är sex till åtta personer. Det är viktigt att det är samma 
personer som är med genom hela projektet. Det är viktigt att de som ska 
analysera flödet verkligen förstår hela flödet. Därför är det bra att göra en 
fysisk genomvandring genom hela flödet. Det kan även göras en SIPOC för 
att lättare förstå vad som sker i flödet. Efter att kundbehovet har definierats är 
det dags att kartlägga flödet. Då är det viktigt att fysiskt befinna sig på plats 
för att utföra mätningar. Det kan även ske med hjälp av intervjuer. Till att 
börja med är det viktigt att ritar upp det som sker för hand och låta alla i 
teamet ge sin syn på hur det ser ut (Sörqvist 2013).  
 
Nedan följer en sammanfattad lista över hur en värdeflödesanalys kan utföras 
och därefter beskrivs några av de viktigaste parametrarna vid utförandet som 
är hämtat ifrån boken Lära sig se (Rother och Shook 2004). 
 

1. Välj ut en produktfamilj, vilket innebär de produkter som passerar 
samma processer och utrustning på sin väg nedströms. 

2. Gör en genomvandring och skapa en SIPOC. 
3. Definiera behovet från kunden för den valda produktfamiljen, detta 

innefattar deras behov för produkten samt hur stor mängd som beställs 
per månad. 

4. Ta reda på fakta om företaget, tillverkningsprocessen, planeringen, 
processinformation, använd olika mått som beskrivs i tabellen nedan.  

5. Rita upp tillverkningsprocessen 
6. Använd intelligensen av operatörerna samt berörda anställda för att 

förbättra flödet.  
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Antal operatörer: Hur många operatörer som används vid delprocesserna.  
Antal produktvarianter: Hur många olika produktvarianter som produceras 
i den analyserade produktfamiljen. 
Leveransvolym: Hur ofta företaget levererar samt hur stora leveranserna är. 
Arbetstiden: Hur mycket arbetstid finns till förfogande för att producera.  
Kundbehov och efterfrågetakt: Antalet produkter som kunden efterfrågar 
Lager: Var i flödet finns det lager och buffertar. 
Ställtid: Omställningstiden från att producera produkt A till att producera 
produkt B. 
Cykeltid: Tiden för att färdigställa en viss produkt i ett enskilt processteg. 
Tiden det tar från start av att arbeta med en produkt fram tills nästa produkt 
börjar tillverkas.  
Värdehöjandetid: Tiden som används till att höja värdet på produkten.  
Ledtid: tiden från order till leverans 
Genomloppstid: Tiden från att produktionen av en vara startar tills den är 
färdig. 
Väntetid: mellanlagring, transporttid, administration, kötid, störningar, 
omställningstid.  
Uptime: Tiden en process är tillgänglig för att producera den analyserade 
produktfamiljen.  
 

(Rother och Shook 2004) 
 
I Lean ligger fokus på den värdeskapande tiden. Därför kan processen delas 
upp i värdeskapande och icke-värdeskapande tid. En del av den tiden som 
läggs på icke-värdeskapande delar kan fortfarande vara nödvändig trots att 
den inte ger något värde i förädlingen av produkten (Sörqvist 2013). 
 
3.3.3 Spagettidiagram 

För att kartlägga hur materialet rör sig mellan de olika stationerna kan det 
utföras ett så kallat spagetti diagram. Ett flöde som är Lean kan antingen vara 
U-format, L-format eller rakt. Det viktiga är att materialet passerar från 
station till station i ett enda flöde och inte rör sig fram och tillbaka 
oorganiserat. Delprocesserna bör placeras ut tätt efter varandra istället för att 
gruppera processerna i speciella stationer. Enligt Liker (2004) är det även 
viktigt att en viss operatör kan arbeta på multipla stationer i processen. 
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3.3.4 Produktionskapacitets kartläggning 

Med hjälp av denna metod är det möjligt att på ett tydligt sätt ta reda på 
kapaciteten av varje delmoment i processen. Det är möjligt att identifiera de 
olika flaskhalsarna i processen. Formeln för att beräkna kapaciteten är enligt 
nedan. Exempel på en produktionskapacitets kartläggning kan ses i bilaga 1. 
 

 

 
Operationstid: den tiden som operatören har till befogande under skiftet. 
Processtid: den manuella samt automatiska tiden som processen tar. 
Omställningstid: tiden det tar att ställa om till nästa omgång av produktion. 
Det kan vara inställningar, råvaror, städning, osv.  
Intervall: efter hur många produkter sker omställningen.  
 

(Pascal och John 2007) 
 
3.3.5 Standardiserad arbetskombinationstabell 

Innehåller de olika stegen i processen och i vilken ordning de utförs i. 
Elementtid som består av manuellt arbete, maskinens arbete samt gång. 
Elementtiden utgör takttiden. Det är även möjligt att se olika typer av linjer i 
tabellen som beskriver tiden på en viss station och hur lång tid operatören har 
påsig innan hen ska befinna sig på nästa station (Pascal och John 2007). Ett 
exempel på en sådan tabell kan ses i bilaga 2.  

 
3.3.6 Standardiserad arbetsinstruktionstabell 

Innehåller en layout som visar hur arbetsplatsen ser ut. Dessutom är det 
möjligt att se alla stegen i processen och på layouten kan det ses i vilken 
turordning varje steg utförs. Det finns information om kritiska säkerhets- och 
kvalitetsåtgärder.  Mått på ett standardiserat antal produkter i arbete, cykeltid 
vilket innebär manuellt arbete samt maskinens arbete även information om 
takttiden som inkluderar gång (Pascal och John 2007). Exempel på en sådan 
tabell kan ses i bilaga 3.  
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3.3.7 Tidsmätningar 

Vid tidsmätningar finns det vissa regler som kan användas för att göra en så 
valid mätning som möjligt. Dessa kan ses nedan.  
 
1. Lär dig processen 
2. Rita en processkarta med layouten över området 
3. Visa arbetssekvenserna 
4. Skriv ned alla steg som utförs 
5. Mät cykeltid minst tio gånger 
6. Mät total tid per varje element minst tio gånger 
7. Identifiera och ta tid på oregelbundna arbeten 
8. Skriv ner Standardiserad arbetskombinationstabell och standardiserad 

arbetsanalystabell 

(Pascal och John 2007) 
 
3.3.8 Arbetskraftsnedskärning 

 

Eftersom det är kunderna som bestämmer output är den ända chansen för att 
effektivisera att förändra i Manpower. Arbetet som utförs i en fabrik kan delas 
in i fyra olika delar.  
 

 Problem med maskiner och utrustning  
 Ställtider, byte av produkt 
 Periodiskt arbete, processrelaterat, byten av material, verktyg 
 Element arbeten, manuellt jobb, maskinjobb samt förflyttningar 

Det finns alltid möjlighet att minska på slöseriet av tid i en process. Ju mer 
slöseriet minskar desto färre arbetare behövs för att utföra de olika 
uppgifterna. När en del av slöseriet tagits bort kan det hända att en del steg i 
processen tar mindre tid än den aktuella takttiden. Då finns det en möjlighet 
att slå samman olika steg och på så sätt kan antalet arbetare som behövs 
minskas. Dessa kan i sin tur arbeta vidare på företaget inom andra områden 
som till exempel i Kaizenteam som arbetar för att ständigt förbättra 
processerna. En viktig del är även att placera stationerna nära varandra så att 
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medarbetarna kan hjälpas åt (Pascal och John 2007). En sådan analys kan ses i 
bilaga 4.  
 
3.3.9 Kaizenfall 

För att ständigt förbättras kan ett företag inte nöja sig med dagens situation. 
De måste undersöka ytterligare förbättringar. Ledarnas roll är att se till så att 
alla processer är i bra skick samt hitta förbättringsområden. I vissa fall är det 
enkelt och i andra fall är det svårare att hitta förbättringsområden. Självklara 
fall är sådana som ständiga maskinstillestånd, återkommande fel, uppgifter 
som är svåra att utföra även ojämnhet i arbetet.  
 
Riktlinjer för rörelser 

- Handrörelser ska vara symetriska och jämlöpande. 
- Tvåhands arbetsuppgifter ska vara så kompakta som möjligt. 
- Lätt arbete ska utföras med händerna och underarmarna istället för 

med överarmarna och axlarna.  
- Rörelser ska utföras fritt 
- Arbete ska utföras i den ’’starka cirkeln’’ som innebär med en 

diameter på 90cm och direkt framför arbetaren samtidigt som bra 
hållning kan upprätthållas. 

- Håll händer fria så mycket som möjligt.  

Layout och utrustning 
- Identifiera hempositionen för verktyg och material. 
- Skapa flexibilitet i layouten för att kunna anpassas efter ändringar av 

behov samt olika längd av operatör. 
- Flytta delar horisontellt och undvik att flytta delar vertikalt. 
- Använd gravitationen för att flytta delar, genom att använda lutning 

till exempel.  
- Placera verktyg och material välplanerat. 
- Säkerställ adekvat ljussättning. 
- Använd färger. 
- Använd en U-formad layout så att start och slutpunkt är sida vid sida.  

Verktyg och fixturer 
- Utveckla fixturer för att eliminera manuell hållning av material. 
- Använd ergonomiska verktyg som är enkla att hålla, bra handhållning, 

minimerar kraft och vibration.  
- Kombinera verktyg om möjligt. 
- Om möjligt använd automatisk verktygssamlare.  
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(Pascal och John 2007) 
 

4 Empiri 

I följande kapitel presenteras resultatet från den flödeskartläggning som 
gjorts på den glutenfria produktfamiljen på Abdon Finax AB. Syftet är att 
identifiera alla delar i processflödet samt finna olika förbättringsområden att 
fokusera vidare på för att effektivisera. Detta kommer ligga till grund för 
vilka områden som arbetet kommer att fokusera på för att förbättra flödet.  
 
4.1 Produktfamilj 

En produktfamilj kan definieras enligt Rother så här: ’’En produktfamilj är en 
grupp av produkter som i stort sett passerar genom samma processer och 
utrustning på sin väg nedströms’’ (Rother, 2004) 
 
Produktfamiljen som valts ut är den glutenfria produktfamiljen som 
produceras i elopaken på Abdon Finax AB. Det produceras för tillfället elva 
olika produkter som klassas som glutenfria. Produktfamiljen kan klassas som 
en produktfamilj eftersom de olika produkterna går igenom samma steg för att 
bli en färdig produkt som levereras till kund. Dessa steg kommer att beskrivas 
i detalj senare i arbetet. De elva olika produkterna kan ses sammanställda 
nedan.  
 
1. Müsli (Krispiga flingor, Naturell müsli, Frukt müsli, Crunch) 
2. Brödmix (Fiberbrödmix, Surdegsbrödmix, Havrebrödmix) 
3. Mjöl (Majsmjöl, Lågproteinmjöl, Mjölmix, Grovt mjöl) 
 
4.2 SIPOC 

För att få en överblick av hur produktionen av de glutenfria varorna ser ut har 
en SIPOC-analys framställts. Det finns även beskrivande texter som förklarar 
de olika stegen mer detaljerat nedan. Informationen har framställts genom 
diskussioner med produktionschef samt observationer i produktion.  
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Figur 4.1 SIPOC analys över flödet av produktfamiljen glutenfria produkter. 
 

4.2.1 Leverantörer 

Finax leverantörer till den glutenfira zonen är främst odlare, elbolag och 
tillverkare av maskiner, verktyg och emballage.  
 
4.2.2 Inmatning 

I denna kategori ingår det som krävs ifrån Finax leverantörer för att Finax ska 
kunna hålla sina processer igång. Detta innefattar att olika maskiner levereras 
så som: Elopak, säckfyllare, våg, metallcheck, kartongfyllare och robot som 
lastar kartonger på pallar. Det krävs även att tillverkare av olika verktyg och 
emballage kan leverera dessa. Dessutom så krävs det att leverantörer av 
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råvaror samt odlare av råvaror levererar de ingredienser som Finax olika 
produkter innehåller. Slutligen krävs det att Finax kan hålla igång sin 
produktion med hjälp av någon energikälla som i dagsläget görs med hjälp av 
el från en elleverantör.  
 
4.2.3 Processen 

För att producera sina glutenfria produkter finns det fem steg att gå igenom.  
1. Fyllning av behållare 

Operatören häller i ingredienserna i en behållare för hand med rätt mängd 
utav varje ingrediens utifrån ett recept. 

2. Blandning 
Operatören blandar behållaren med hjälp av en roterande maskin. 

3. Fyllning av produkt 
Operatören placerar behållaren på en tömningsstation som förser en 
maskin med produkten. Maskinen fyller i sin tur upp pappersbaserade 
behållare med respektiver produkt. Produkten genomgår sedan ett 
vägningstest och ett metalltest innan den packas i en detaljförpackning om 
sex kundförpackningar. En maskin fyller sedan upp kartonger med 
kundförpackningar och skickar sedan vidare kartongen till en robot som 
lastar dessa på en pall.  

4. Pallning  
En robot fyller automatiskt pallar med fyllda kartonger. Roboten fyller 64 
stycken detaljförpackningar på en pall. Efter att pallen har fyllts upp byter 
operatörerna ut den fyllda pallen mot en tom med hjälp av en manuell 
truck.  

5. Plastning 
Den fyllda pallen är sedan redo för att plastas in. Detta gör operatörerna 
genom att köra ut pallen med hjälp av sin truck till en plastningsmaskin. 
När pallen är inplastad kör operatören ut pallen till färdigvarulagret där 
den får invänta leverans till kund.  
 
Det finns även en process av fyllning av säckar, samt produkter som 
innehåller gluten inne i elopaken men dessa processer kommer inte att 
prioriteras i detta arbete.  
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4.2.4 Utmatning 

Tabell 4.1 Visar de olika produkterna som tillhör produktfamiljen 
 
Müsli Mjöl Brödmix 
Krispiga flingor Majsmjöl Havrebrödmix 
Naturell müsli Lågproteinmjöl Surdegsbrödmix 
Fruktmüsli Grovt mjöl Fiberbrödmix 
Crunch Fin mjölmix  
 
Dessa produkter som produceras i elopaken är elva glutenfria produkter. Det 
produceras även tre produkter i samma produktionslokal som innehåller 
gluten men fokus kommer inte ligga på dessa i arbetet. Det uppstår även rester 
utav produkten då fel förekommer på produkten eller vid spill av andra 
orsaker. 
 
4.2.5 Kund 

Finax kunder av de glutenfria varorna som produceras i elopaken är 
grossister, industrier och bagerier. Till grossisterna skickas mindre 
detaljförpackningar som konsument i slutändan kan köpa i någon utav 
affärerna som erbjuder Finax sortiment.  
 
Industrier och bagerier däremot köper säckar som rymmer mycket mer av 
produkten för att kunna använda dessa i sina egna produkter. Analyserna i 
detta arbete kommer främst att grunda sig på produktionen av 
kundförpackningar till grossister.  
 
Det svinn som uppstår under produktion säljer företaget vidare till 
foderindustrin.  
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4.3 Flödesanalys 

I detta delkapitel presenteras flödesanalysen som gjorts på Finax. 
Flödeskartläggningar har utförts på de två största glutenfria produkterna. 
Dessa kartläggningar illustreras nedan. Varje del i flödet presenteras 
därefter kort under respektive delrubrik.  
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Figur 4.2 Flödeskartläggning av Fruktmüsliprodukten. 
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Figur 4.3 Flödeskartläggning av Mjölmixprodukten. 
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4.3.1 Kundefterfrågan 

Med insamlad information från orderansvarig på Finax kan vi se att 
efterfrågan av de olika produkterna varierar, en del produkter är mer populära 
än andra. Speciellt två produkter är mer populära hos kunderna. Dessa är Fin 
mjölmix och Fruktmüsli som tillsamman står för 49% av försäljningen av 
glutenfria varor. Detta innebär att två av elva produkter står för nästan hälften 
av försäljningen. Förutom den glutenfria produktionen till grossister finns det 
säckar som säljs till bagerier och industrier. Dessa har ett månadsbehov på 
cirka tolv pallar per månad. Dessutom så finns det en produkt som inte är 
glutenfri, denna produkt varierar mycket i försäljning men ett medelvärde 
taget på ett år visar att det säljs 75 pallar per månad av dessa produkter.  
 

 
Figur 4.4 Kundbehovet av de olika produkttyperna beroende av det totala 
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Figur 4.5 Beskriver efterfrågan i antal pallar som efterfrågas per månad samt 

procentuell försäljning beroende av varandra 
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Kund och konsumentbehov 

Informationen som presenteras i detta delkapitel kommer från en 
marknadsundersökning som gjorts åt Finax utav ett utomstående företag. 
Diskussioner har även ägt rum med marknadsavdelningen på Finax. 
 

 
 
Figur 4.6 Kano-modell som beskriver kunders och konsumenters behov. 
 
DFP anpassad för butik: Affärerna som säljer produkten har ett behov av att 
det ska vara enkelt att placera produkterna på hyllan. Dessutom så ska 
produkten se fin ut för att locka kunderna.  
Flexibilitet: Kunderna vill ha ett brett utbud för möjlighet att vara flexibla vid 
deras inköp. 
Lönsamhet: Det ska vara lönsamt för alla parter att involveras i försäljningen 
av glutenfria produkter. I dagsläget är glutenfria produkter dyrare än vanliga 
produkter. Det betyder att personer som lider av glutenintolerans får lida för 
det höga priset. Priset måste vara högre i dagsläget eftersom det är dyrare att 
producera produkten. För att i framtiden kunna tjäna mer på produkten krävs 
ytterligare effektivisering av processen. På så sätt kan priset sänkas ytterligare 
för att skapa en högre lönsamhet för alla parter.  



   

60 

Nyheter: Konsumenterna tycker om när det kommer nyheter på marknaden 
för att de ska kunna variera vad de äter. Det är roligt att testa nya produkter.  
Tilltalande Kundförpackning: Kunderna dras till en kundförpackning som ser 
trevlig ut. För att lyckas framställa en tilltalande kundförpackning krävs nära 
kontakt med kunderna.  
Välsmakande: Produkten ska smaka gott.  
Känna sig normal: Konsumenten vill inte känna sig onormal. Ständigt måste 
konsumenten äta produkter som är annorlunda, de vill inget hellre än att 
känna sig normala. Deras produkter ska inte se eller smaka annorlunda än 
andra produkter.   
Servicegrad: Ett mått på hur snabbt och effektivt som Finax kan leverera till 
sina kunder.  
Finns på hyllan: Att produkten finns tillgänglig i affären då konsumenten är 
och handlar är ett av de mest essentiella kraven för kunden, uppfylls inte detta 
krav lär kunden bli väldigt besviken.  
Kundförpackning som är anpassad till hyllan: Det är viktigt för affärerna 
att produkten ska få plats på hyllan utan problem. Den bör ha rätt volym för 
att få plats på ett bra sätt.  
Dela och få tips till recept: Konsumenten vill gärna dela med sig av recept 
men det finns även de som vill ha förslag på recept 
Säkerhet och förvaring: När det handlar om glutenintoleranta personer 
kräver de även att förpackningen är säker så att det inte finns risk för att 
produkten kan blandas med andra produkter efter att den öppnats. Produkten 
ska även vara enkel att förvara.   
Dosering: Konsumenten vill att det ska vara enkelt att dosera när produkten 
används.  
 
4.3.2 Produktionsplanering 

Enligt produktionsplaneraren på Finax planerar han vad som ska produceras 
efter prognoser. Det anses inte vara möjligt med just-in-time produktion och 
att producera efter kundorder. Prognoserna är en av de viktigaste delarna för 
att produktionen ska fungera enligt produktionschefen. Prognoserna kommer 
från ett affärssystem som heter Navision. Det som visas är prognoser över 
försäljningen tolv månader fram. Dessa tolv månaders prognoser kan ändras 
med tiden men endast fram till fem veckor innan dagens datum, sedan står de 
fast. Prognoserna visar veckoprognoser som demonstrerar hur många 
detaljförpackningar som kunden förväntas köpa. Se bilaga 5 för 
produktionsplaneringsexempel och bilaga 6 för prognosexempel.  
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4.3.3 Order 

Finax kunder ställer ett krav att leverans måste ske inom 48 timmar annars 
sker en bestraffning mot Finax. Dessutom finns det en statistik som förs för 
företagens leveranssäkerhet. För Finax är det otroligt viktigt att de ligger i 
toppen av denna lista för att öka sin attraktivitet hos kunderna enligt Supply 
Chain Manager.  
 
Orderansvarig berättar att 24 timmar efter att en order har kommit in till Finax 
granskas om produkten finns på lager. Skulle den inte finnas på lager skickas 
en leveransavvikelse till kunden. I andra fall planeras en utleverans av 
färdigvara från lagret ytterligare 24 timmar senare. Detta betyder att Finax har 
48 timmar på sig att leverera beställningen från kund för att inte bli 
bestraffade samt hamna på en dålig position i statistiklistorna. 
 
4.3.4 Inköp 

Enligt material från inköpsansvarig har de elva glutenfria produkterna som 
Finax produceras tillsammans 34 stycken ingredienser. Leveranser sker en 
gång i veckan under onsdagen. Inköpsplanerarna ser till så att råvarorna 
kommer till Finax lager en vecka innan de ska användas för produktion. Det 
finns en del undantag då leverantören erbjuder ett billigare totalpris om det 
beställs varor över en viss gräns. Då försöker Finax ibland köpa en större 
mängd för att kunna minska kostnaderna för råvaran. Råvarorna har dessutom 
olika leveranstid. Denna varierar mellan en till fem veckor och i vissa fall tio 
veckor men det är ytterst sällan.   
 
 

 
Figur 4.7 beskriver i hur många olika produkter som en viss ingrediens 

förekommer. 
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Vi kan i figur 4.7 se att användandet av ingredienser varierar mellan en till 
fem produkter. Vi ser att 21st av ingredienserna som beställs in vilket 
motsvarar 62% av råvarorna används till endast en produkt. Resterande 38% 
av ingredienserna används i två till fem produkter.  
 
För att ha möjlighet att sälja den förädlade produkten krävs även objekt att 
fylla produkten i samt att möjliggöra leverans till kund. Detta innebär att 
Finax måste ha tillgång till behållare, kartonger, pallar och etiketter. Dessa 
produkter beställs från olika leverantörer men har lika lång leveranstid vilken 
är en vecka, förutom leveransen av blanks som är en kartongförpackning till 
produkten. Dessa kan levereras på en dag från extern leverantör. Skulle extern 
leverantör inte ha några blanks på sitt lager tar det fem veckor att beställa hem 
dessa från leverantören.  
 
4.3.5 Processen 

I denna del kommer processens olika delar att presenteras. Dessa har 
observerats genom att följa operatörerna.  
 
Arbetstid 

I den glutenfria zonen arbetar operatörerna två skift fem dagar i veckan. 
Morgonskiftet är åtta timmar långt och kvällsskiftet är nio timmar långt men 
avslutas med en nattstädning som startar cirka en timme innan skiftet avslutas. 
Varje operatör har även två betalda raster om 20 minuter då processen 
stoppas.  
 
Lager 

Råvaror och produkter från leverantörer beställs så att dessa finns på lager 
veckan innan de ska produceras. Leveranser sker alltid på onsdagar vilket 
betyder att dessa finns på lager fram tills dessa ska produceras nästkommande 
vecka. Med andra ord finns dessa på lagret mellan fyra till nio dagar innan de 
används. Beroende på vilken dag som dessa kommer att produceras. 
Råvarulagret befinner sig idag 75 meter ifrån produktionslokalen enkel 
riktning. Färdigvarulagret befinner sig 100 meter ifrån produktionslokalen.  
 
På lagret har de glutenfria ingredienserna fått sin speciella del med bestämda 
platser. Dock så följs inte dessa platser fullt ut. Enligt lagerpersonal beror 
detta på att Finax ibland köper in mer produkter än vad som behövs på grund 
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av att priset är lågt för tillfället. Detta medför att ordningen på lagret förstörs 
och leder till att det tar tid att hitta produkter.   
 
Produktion 

Produktionen består av fem mindre processer innan produkten kan lagerföras 
som färdigvara. Dessa steg kan ses i SIPOC analysen som beskrivits tidigare. 
Stegen är fyllning av behållare, blandning, fyllning av produkter, pallning och 
plastning. I dagsläget sker fyllningen av kundförpackningar och 
detaljförpackningar (fyllning av produkt) och pallning i ett automatiskt flöde 
utan stopp som kontrolleras av en operatör. Resterande steg som är fyllning av 
behållare, blandning och plastning utförs av resterande operatör/er. De olika 
stegen förklaras mer ingående i nästkommande delkapitel.  
 

Figur 4.8 Illustrerar produktionslokalen av de glutenfria produkterna. 
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Fyllning av behållare 

Denna process innebär att en stor behållare fylls manuellt med ett antal 
ingredienser som tillsammans skapar en specifik produkt. Produkterna 
innehåller olika antal ingredienser vilket medför att det tar olika lång tid att 
fylla behållaren. Dessutom varierar processen en aning beroende på vilken av 
de fem produkterna som ska produceras. 
 
Sex av de elva produkterna använder en speciell blandningsplattform för att 
fylla behållaren. Vid denna plattform finns det möjlighet att ansluta behållaren 
till en ledning som fyller behållaren med vetestärkelse genom en silos.  I figur 
4.8 kan det skådas var denna blandningsplattform befinner sig. Den består av 
en uppbyggd plattform där operatörerna även kan placera ingredienserna för 
att kunna tappa dessa i behållaren ovanifrån. Endast vetestärkelsen fylls 
genom ledningen automatiskt. Övriga ingredienser måste operatören manuellt 
fylla behållaren med. Det krävs ibland en annan mängd av ingredienserna än 
vad en påse rymmer. Därför måste operatören i de fallen väga upp en viss 
mängd av ingrediensen innan den kan tillsättas i behållaren.  
 
Resterande produkter fylls från golvet antingen genom att fylla en stor tratt 
som lyfts upp med en truck över behållaren där innehållet kan tappas. Eller 
genom att produkten levereras färdig i stora säckar som kan tappas direkt i 
behållaren med hjälp av truck. Var de olika produkterna fylls kan ses i tabell 
4.2. En anledning till att Finax inte blandar alla produkter uppe på plattformen 
är eftersom det är ont om utrymme och produkter som innehåller många 
ingredienser får inte plats på plattformen. Den andra är att produkter som 
levereras färdiga i stora säckar måste tappas direkt i behållaren med hjälp av 
en truck.  
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Tabell 4.2 beskriver var behållaren fylls för de olika produkterna. 
Produkt Fyllningsplats 
Krispiga flingor Golvet 
Naturell müsli Golvet 
Fruktmüsli Golvet 
Crunch Golvet 
Majsmjöl Golvet 
Lågproteinmjöl Plattformen 
Grovt mjöl Plattformen 
Fin Mjölmix Plattformen 
Havrebrödmix Plattformen 
Surdegsbrödmix Plattformen 
Fiberbrödmix Plattformen 

 
Detta påverkar även omställningarna eftersom ingredienserna till produkterna 
som ska tillsättas på plattformen måste placeras där uppe. På grund av att det 
är trångt och att där finns skyddsräcken är det endast möjligt att placera nya 
pallar på två lastningszoner som vardera rymmer en pall. Därefter måste 
operatörerna gå upp på plattformen för att placera ingredienserna på ett sådant 
sätt så att nästkommande ingredienser kan lyftas upp.  
 
Fyllningsplatsen används endast för fyllning av de glutenfria produkterna 
vilket innebär att den är tillgänglig för produktion hundra procent av tiden. 
Varje produkt har sitt specifika recept och detta recept är sammansatt för att 
ge ett visst antal pallar. De olika produkterna ger alltså inte samma antal 
pallar. Nedan följer tabell 4.3 där det är möjligt att läsa av cykeltiden samt hur 
lång tid det tar att blanda en batch av de olika produkterna.  
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Tabell 4.3 beskriver tiden för att fylla en behållare till en specifik produkt. 
Produkt Manuell 

fyllning 
Automatisk 
fyllning 

Totalt C/T 
 

Pallar 
 

Krispiga flingor  840s 180s 1020s x/2,3 
Naturell müsli N/A 0s N/A N/A 
Fruktmüsli  1440s 0s 1440s x/1,2 
Crunch  300s 0s 300s x/1 
Majsmjöl  1120s 0s 1120s x/1,9 
Lågproteinmjöl  240s 2x400s  1040s x/2,5 
Grovt mjöl  420s 2x300s 1020s x/2,4 
Fin Mjölmix  480s 2x270s 1020s x/2,4 
Havrebrödmix  N/A N/A N/A x/2,1 
Surdegsbrödmix  N/A N/A N/A x/2 
Fiberbrödmix  1020s N/A N/A x/2,1 

 
Blandning 

För att blanda innehållet i behållaren använder Finax en speciell 
rotationsmaskin. Operatören placerar där behållaren fylld med olika 
ingredienser för att blanda innehållet. Detta för att fördelningen i 
kundförpackningarna ska vara jämn efter att alla ingredienser tillsatts. Denna 
maskin används endast för den glutenfria produktionen vilket betyder att den 
är tillgänglig till hundra procent. Maskintiden för denna process tar tio 
minuter. För att starta processen krävs det att operatören för in behållaren i 
maskinen och startar den. Efter att processen är färdig måste operatören ta ut 
behållaren och placera den på tömningsstationen till elopaken som befinner 
sig utanför glutenfria zonen. Den sammanlagda operatörstiden är två minuter. 
Den totala tiden för processen blir därför tolv minuter lång. Det finns däremot 
ett undantag vilket är blandningen av krispiga flingor. Vid blandningen av 
denna produkt tar det endast en minut för maskinen att blanda innehållet 
medan operatörstiden är två minuter lång. Under tiden som maskinen blandar 
behållaren automatiskt plastar operatörerna in färdiga pallar samt lagerför 
dessa i färdigvarulagret.  
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Fyllning av produkter samt pallning 

På Finax använder de en elopak för att fylla upp sina produkter. Denna 
maskin har tre olika hastighetsalternativ, en låg, medel och hög hastighet. 
Tiden för att producera en pall kan vi räkna ut genom att använda antal 
kundförpackningar som en pall rymmer dividerat med hastigheten som fyller 
förpackningarna i elopaken. En pall rymmer 64 DFP multiplicerat med 6 
(Antalet KFP per DFP) kundförpackningar vilket motsvarar 384 stycken KFP. 
Däremot så uppstår det ofta fel vid produktionen vilket kan saktar ner denna 
tid. Normalt sett så producerar Finax på medelhastigheten eftersom de vill 
producera så snabbt som möjligt men maskinen krånglar för mycket vid den 
höga hastigheten.  
 

Tabell 4.4 beskriver de olika hastighetsnivåerna i elopaken. 
Status Hastighet Tid / pall teoretiskt 
Låg 972 produkter/timme 23,7 min 
Medel 1512 produkter/timme 15,2 min 
Hög 1800 produkter/timme 12,8 min 

 
Det manuella arbetet i denna process består av att fylla på blanks till elopaken 
och kartonger till maskinen som placerar kundförpackningarna i 
detaljförpackningarna.  Förutom detta värdehöjande arbete måste operatören 
ständigt vara på vakt för att rätta till felaktigheter då de uppstår. Dessa 
felaktigheter består mest av att maskinerna krånglar på olika sätt och behöver 
åtgärdas. Blanks levereras från leverantör i kartonger om 240 blanks per 
kartong. Operatören fyller oftast på med en hel sådan kartong varje gång de 
känner att mer blanks behövs. Eftersom vi vet hastigheten som maskinen 
förbrukar blanks på kan vi räkna ut att då maskinen går på medelfart behöver 
operatören fylla på blanks var 9,52 minut. Kartongerna som Finax fyller sina 
kundförpackningar i kallas för detaljförpackningar och en sådan rymmer sex 
stycken kundförpackningar. Återigen känner vi till hastigheten och kan därför 
räkna ut den teoretiska tiden för hur ofta operatören behöver fylla på 
kartonger. Kartongerna levereras i en samling om 25 stycken. Detta betyder 
att operatören teoretiskt sett måste fylla på kartonger var 5,95 minut.  
 
Tabell 4.5 beskriver tidsintervallet för påfyllnad av blanks och kartonger för 

operatören 
 
 
 
 

Objekt Teoretisk tid för påfyllnad 
Blanks 9,52 
Kartonger 5,95 
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Detta innebär att under tiden som antalet en pall fylls vilket är 15,2 minuter, 
så kommer operatören behöva fylla på blanks och kartonger tre gånger. Varje 
påfyllning tar operatören tio sekunder att utföra. Detta motsvarar ett 
värdehöjande arbete på en halv minut. Vilket innebär att inte mycket 
värdehöjade arbete utförs av den operatören som arbetar med denna process. I 
dag arbetar en operatör med denna process och gör det till hundra procent, 
anledningen till detta är just för att maskinerna i denna process ofta krånglar 
och måste rätta till felen som uppstår. Operatören utför därför en hel del 
nödvändiga men icke värdehöjande uppgifter för att hålla kontroll på 
maskinerna samt kassera produkter som inte håller standard. 
 
Efter att Detaljförpackningarna har fyllts transporteras dessa vidare till en 
robot som placerar de färdiga produkterna på pallar. Denna robot fyller varje 
pall med 64 stycken detaljförpackningar. Efter att en pall fyllts utför 
operatören ett arbete på 30 sekunder för att byta ut denna. Tiden det tar för 
roboten att fylla upp en pall är enhetlig med tiden som elopaken fyller upp 
384 stycken kundförpackningar vilket motsvarar 64 detaljförpackingar. Tiden 
det tar för elopaken att utföra detta är som nämnt tidigare 15,2 minuter. 
Anledningen till att den totala tiden för hela processen är 18 minuter är för att 
produkten transporteras på ett rullband i 2,8 minuter för att passera en våg, 
metallkontroll och kartongfyllare för att slutligen nå roboten som fyller upp 
pallarna.  
 
Plastning 

När en pall är full med detaljförpackningar måste den plastas in och sedan 
lagerföras. Detta gör operatörerna genom att köra ut pallen till en 
inplastningsmaskin med sin truck. När pallen har placerats på plats kan hen 
börja plasta in pallen. Processen avslutas med att operatören kör ut den 
inplastade pallen ut på lagret av färdigvaror. Detta färdigvarulager befinner 
sig 100 meter ifrån produktionszonen. Inplastningsmaskinen delas med en 
annan avdelning på Finax AB. Detta moment gör operatören idag under tiden 
som produkten blandas i blandningsmaskinen. Det är möjligt att plasta in två 
pallar under denna tid. Vilket är en nödvändighet då vissa batcher producerar 
fler än två pallar per blandning.  
 
Takttid 

Antal pallar som kunden efterfrågar per månad är 292st av de glutenfria 
produkterna som produceras i elopaken exklusive säckarna. Detta värde är ett 
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medelvärde av två skilda försäljningsmånader. De glutenfria produkterna säljs 
i ett konstant flöde vilket betyder att efterfrågan inte varierar från månad till 
månad. Behovet av säckarna från kund är cirka tolv pallar per månad, vilket är 
ett genomsnitt på årsförsäljningen. Det produceras även produkter som inte är 
glutenfria i elopaken där variationen varierar kraftigt. Ett genomsnitt över ett 
år visar ett behov på runt 75 pallar per månad för dessa produkter. Detta 
motsvarar ca 20% av det sammanlagda behovet av produkter producerade i 
elopaken. Vilket innebär att elopaken endast är tillgänglig 80% av tiden för 
produktion av glutenfria varor.  
 
Den tillgängliga arbetstiden i elopaken är 8 timmar inklusive 40 minuters rast 
vilket innebär 440 minuter per skift. På Finax är takttid långsammare än 
hastigheten som det produceras i för de flesta produkterna.  
 
 

 

 
Färdigvarulager 

Efter att pallen är inplastad ska den lagras för att invänta leverans till kund. 
Färdigvaror lagras upp till var fjärde vecka för de populära produkterna och 
upp till nio veckor för de mindre populära produkterna. Som nämnt tidigare 
produceras de populära produkterna i större batcher vilket innebär att 
lagernivån just efter produktion är väldigt hög. Om vi granskar produktionen 
av fin mjölmix som är den mest populära produkten kan vi se att lagersaldot 
precis efter produktion ligger på fyra till fem gånger så mycket som behovet 
visar. 
 

Tabell 4.6 Beskriver förväntat lagersaldo och försäljningsprognos för 
mjölmixprodukten under åtta veckor. För att se originalversion av prognoser 

se bilaga 6. 
 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 
Förväntat 
lagersaldo 

4440 3437 2435 6553 5014 3475 7056 5517 

Försäljningsprognos 1002 1002 1002 1539 1539 1539 1283 1283 
 
Om vi istället granskar Majsmjölsproduktionen så kan vi se att det kan 
produceras så mycket som sex gånger så mycket som behovet visar. Detta 
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beror på att denna produkt är mindre populär och produceras mer sällan. Den 
lagerförs även i sju veckor innan ny produktion startar.  
 

Tabell 4.7 Beskriver förväntat lagersaldo och försäljningsprognos för 
majsmjölsprodukten under åtta veckor. För att se originalversion av 

prognoser se bilaga 6. 
 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 
Förväntat 
lagersaldo 

1619 1352 1084 817 549 282 -36 1244 

Försäljningsprognos 267 267 267 267 267 318 318 318 
 
Ställtiden 

För att försäkra sig om att produkterna håller de standarder som krävs för att 
få kallas glutenfria krävs det att rengöringen efter produktion utförs ordentligt. 
Därför är Finax väldigt noga med att rengöra alla detaljer mellan de produkter 
som innehåller ingredienser som inte får förekomma i andra produkter. 
Städningen som sker utförs vid elopaken och vid blandningsstationen. Det 
finns ett körschema som beskriver mellan vilka produkter produktion kan ske 
utan städning och när det måste utföra en större så kallad särskild 
sortbytesstädning, denna används för elopaken. I blandningsdelen måste det 
städas mellan varje produkt. Däremot innehåller städningen inte lika många 
moment om det enligt körschemat är möjligt att producera utan städning i 
elopaken. Då räcker det att utföra en mindre städning innan blandningen kan 
påbörjas av nästkommande produkt.   
 
Som vi kan se i figur 4.9 finns det en hel del produkter som kan produceras 
efter varandra utan att någon särskild sortbytesstädning måste utföras. Om vi 
bortser från ’’Shake n Bake’’ produkten som innehåller gluten kan vi se att en 
särskildsortbytesstädning måste genomföras efter tre till fem olika produkter 
som producerats om schemat har följts. På Finax försöker de att följa detta 
schema så ofta som möjligt för att minimera ställtiderna.  
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Figur 4.9 Körningsschema som beskriver vilka produkter som kan produceras 

efter varandra utan att behöva genomföra en 
särskildsortbytesrengöring.(Abdon Finax AB) 

 
Tabell 4.8 beskriver tiden för ställtiden i blandningsdelen 

Städning Tid 
Mindre städning 45 min 

Särskild 
sortbytesstädning 

3 h 

 
Tabell 4.9 beskriver tiden för ställtiden i elopaken 

Städning Tid 
Särskild 
sortbytesstädning 

3 h 

 
Mindre städning blandningsstation: Den mindre städningen vid 
blandningsstationen varierar beroende på hur många ingredienser som 
produkten som ska produceras samt produkten som har producerats 
innehåller. Det varierar även beroende på om produkterna ska blandas på 
golvet eller uppe på plattformen.  
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Omställning på plattformen: Vid omställning på plattformen byter 
operatören ut de ingredienser som använts mot de som ska användas. Detta 
sker med hjälp av truckar och medför omständiga flyttprocesser av 
ingredienser från blandningsstation till lager. Detta på grund av att 
ingredienserna endast kan lyftas ner från lastzonerna och kräver att operatören 
flyttar runt ingredienserna uppe på stationen. Dessutom så rengör operatören 
ytorna vid blandningsdelen samt blandningsbehållarna. För att se en 
detaljerad beskrivning av omställningen se bilaga 7. 
 

 
 

Figur 4.10 Beskriver plattformen där operatörerna blandar ingredienserna 
till sex av elva produkter samt var lastzonerna finns. 

 
Omställning på golvet: Vid omställning på golvet skiljer det sig på så sätt att 
ingredienserna inte behöver placeras uppe på plattformen och operatören 
behöver inte gå upp på plattformen för att skapa plats för nästkommande 
ingrediens. Utan alla ingredienser placeras på golvytan under 
blandningsplattformen.  
 
Särskildsortbytesrengöring blandningsstation: Denna omställning utförs 
på samma vis som den mindre omställningen. Men denna omställning 
innehåller fler ytor som måste rengöras. För att se en noggrann beskrivning av 
denna omställning se bilaga 8. 
 
Omställningen i elopaken: Denna omställning går ut på att rengöra 
produktens flöde från behållare till pallning. Kortfattat innebär denna process 
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en hel del nedmonteringssteg samt rengöring som att dammsuga, blåsa bort 
partiklar, moppa och torka av ytor. Nedmonteringen av olika detaljer består av 
att lossa på en hel del bultar av olika storlekar vilket tar lång tid. De olika 
storlekarna på bultarna medför att operatörerna behöver använda olika 
verktyg samt att tid förloras för att finna rätt verktyg för den specifika bulten. 
Vissa moment går inte att utföra på egen hand utan kräver att en extra 
operatör finns till hands. Ett par moment utförs inte framför operatören med 
en god hållning. Dessutom sker några av dessa moment med tunga föremål 
som kan vara skadliga för operatören. Andra moment kan utföras med böjd 
rygg under en längre period. Se bilaga 9 för detaljerad information om varje 
steg i omställningen.  
 
4.3.6 Operatör balanstabell 

––––––––

 
 
Figur 4.11 beskriver tiden för varje delprocess vid produktion av Fin mjölmix. 
 
Delar vi den totala tiden för processerna (36 minuter) med takttiden (46 
minuter) så får vi 0,77 vilket betyder att Finax inte behöver använda mer än 
en operatör vid produktionen av mjölmix rent teoretiskt. På Finax jobbar idag 
två operatörer med denna produktion. Detta beror delvis på att processen 
’’fylla produkt’’ kräver att en person ständigt befinner sig i närheten av 
maskinerna för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem. Den andra 
operatören sköter i stort sett de andra processerna helt själv. Vi ser att den 
manuella tiden vid processen ’’fylla produkt’’ inte kräver mycket tid utan det 
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skulle kunna göras av samma operatör som sköter alla de andra uppgifterna. 
Däremot är risken för maskinstopp så stor att företaget väljer att ständigt 
använda en operatör på det området.  
 
Om vi granskar produktionen av Frukmüsli nedan kan vi se att det manuella 
arbetet ökar vid blandningen av fruktmüslin. Skulle vi dela den totala tiden för 
denna process (48 minuter) med takttiden (46 minuter) så får vi 1,04. Detta 
innebär att den veckan då företaget väljer att producera fruktmüslin kommer 
operatörerna få jobba hårdare än vid Mjölmixproduktionen. Det behövs 1,04 
personer rent teoretiskt.  
 

 
 
Figur 4.12 beskriver tiden för varje delprocess vid produktion av Fruktmüsli. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av frågeställningarna som har legat till 
grund för studien. Analysen grundar sig på den teori och empiri som har 
inskaffats.  
 
5.1 Framtida flöde 

Ett framtida effektivare flöde enligt Sörqvist (2013) kan skapas genom att 
eliminera slöserier, flödesorientera, skapa flöde och kontrollera flödets 
variationer. I detta delkapitel ges förslag på hur företaget kan nå 
effektivisering. Det framtida flödet som föreslårs för Finax kan ses i figuren 
nedan. Förslaget innehåller inga större förändringar utav processflödet. 
Däremot kan dessa förändringspunkter leda företaget mot att ta ett steg fram i 
processen att bli Lean. Därefter kan ytterligare steg ses över för att fortsätta 
vägen mot en Lean organisation.  
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Figur 5.1 Beskriver det framtida flödet med produkten Fruktmüsli som 
exempel. 



   

77 

5.2 Eliminera slöseri.  

I en process kan det identifieras delar som skapar värde och de som inte 
skapar värde för produkten. De delar som inte skapar värde kan sedan delas in 
i nödvändiga och icke nödvändiga moment. Dessa icke nödvändiga moment 
bör helst elimineras eller minimeras så mycket det går. I dessa fall är det 
viktigt att lyssna på berörda medarbetare om hur de tror att dessa kan 
minimeras. De nödvändiga men icke värdeskapande momenten är svårare att 
minimera men bör ses efter i ett senare skede. Det viktigaste är att börja med 
de icke värdeskapande momenten som är icke nödvändiga (Sörqvist 2013). 
 
5.2.1 Ställtider 

Detta moment påverkar ledtiden enormt vilket beror på att företaget tvingas 
att producera stora batcher på grund av att även om de inte kan producera 
samtliga produkter samtliga veckor så måste de kunna leverera produkter 
samtliga veckor. Hade ställtiderna blivit kortare skulle det bli möjligt att 
producera fler produkter per vecka och därmed hade säkerhetslagret kunnat 
minskas. På Finax utförs omställningsarbetet utefter vad körschemat visar. 
Med det menas att städningen utförs olika noggrant beroende på vad 
körschemat säger. I bilagorna 7-9 har det lagts en grund för Finax för att 
standardisera sina omställningsprocesser av glutenfria produkter. Dessa 
standarder är gjorda för att nya operatörer enkelt ska lära sig 
omställningsrutinen och utföra arbetet så säkert, snabbt och med så bra 
kvalitet som möjligt. Det är även för att mer erfarna operatörer själva ska 
kunna kontrollera så att de utför omställningen enligt standard. Ytterligare ett 
alternativ är att ledare ska få en möjlighet att se så att standarderna följs och 
om de inte följs kan det vara ett bra tillfälle att ställa sig frågan varför de inte 
följs. Finns det någon bättre lösning måste standarden ändras och det måste 
ske i samverkan mellan operatörerna och processutvecklarna.  
 
Finax har skapat ett schema som beskriver vilka produkter som kan 
produceras efter varandra utan att behöva genomgå särskild sortbytes 
rengöring. Detta schema gäller för elopakens produktion och är inte direkt 
tillämpbar på omställningarna i blandningsrummet. Därför valdes att göra ett 
nytt schema i matrisform för att beskriva exakt vilken städning som behöver 
göras mellan de olika produkterna. Det visade sig att omställningen i 
blandningsstation och den i elopaken inte hade ett likadant schema. De nya 
matriserna kan ses i Bilaga 10.  
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Om ställtiderna kan minskas samtidigt som det finns en producerande maskin 
som inte behöver uppsikt hundra procent av tiden. Då kan Finax i framtiden 
inte bara jämna ut produktionen utan även låta endast en operatör arbeta i en 
cell för att producera efter takttiden vid de flesta produkterna. Några få 
produkter innehåller så många ingredienser att det blir svårt att hinna med att 
producera efter takttiden idag. När det handlar om dessa produkter måste 
tiderna ner för att ha en möjlighet att producera efter takttid. Annars tvingas 
företaget utnyttja en extra operatör för att hinna med att producera efter 
takttid. Vid de tillfällen då endast en operatör hade behövts hade resterande 
operatörer kunnat ge få andra uppgifter. Eftersom mycket handlar om att 
sänka ställtiderna skulle det finnas möjligheter att utnyttja dessa för att ställa 
om snabbare.  
 
Omställningen vid blandningsstationen 

Lagerplacering: Vid byte av ingredienser måste operatören använda sin truck 
och färdas 75 meter enkelriktning för att nå råvarulagret. Skulle råvarulagret 
finnas närmre skulle tiden som lades på att transportera ingredienserna kortas 
ner. Det finns idag en öppen yta precis utanför produktionslokalen som 
används för på och avlastning. En möjlighet är att flytta de glutenfira 
produkternas lager till den delen som är närmast produktionen.  
 
Tydligare märkning av ingredienserna på lagret: Eftersom operatören ofta 
får leta efter den sökta ingrediensen skulle denna tid minimeras om 
operatörerna tillsammans la grunden för vilka fasta platser alla ingredienser 
ska ha. Det händer även att hela säckar inte används fullt ut vid användning 
och lagras därefter när en ny sort ska produceras. Några veckor senare när den 
öppnade säcken behövs händer det att det blir svårt att hitta den.  
 
Lastzon: Idag finns det endast två ytor på blandningsplattformen där det är 
möjligt att lasta upp och ner pallar med ingredienser. Detta medför att 
operatören måste gå upp och ned från plattformen flera gånger samt flytta på 
pallarna för att ha möjlighet att lasta upp och ned ingredienserna. Skulle det 
vara möjligt att ha fler lastzoner skulle detta minimera arbetet att gå upp och 
ner samt flytta runt pallarna. En lösning skulle kunna vara att förändra 
utformningen av plattformen. Skyddsräckena skulle kunna vara möjliga att ta 
bort mellan produktion och omställning. Ett annat förslag är att ha ett rullande 
band som flyttar på pallarna från lastzonen och automatiskt ger utrymmer för 
nästkommande pall.  
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Omställningen vid elopaken 

Nedmontering av detaljer: Idag utförs nedmonteringen av detaljerna med en 
hel del manuella avskruvningar av bultar. Dessa bultar har olika storlekar 
vilket innebär att operatören behöver flera verktyg samt att onödig tid går åt 
till att säkerställa att det är rätt verktyg som används. Om bultarna hade 
samma storlek hade det underlättat för operatören eftersom endast ett verktyg 
hade behövt användas. Däremot tar det fortfarande lång tid att skruva av 
bultarna. Att använda sig av bultdragare är inget alternativ enligt mekanikern 
på Finax eftersom detta skulle förstöra bultarna i längden. Lösningen kanske 
även är klumpig. Det skulle dock kunna diskuteras vidare för att definitivt 
kunna förkasta lösningen. Det finns andra verktyg som tillexempel 
spärrnycklar som fortfarande innebär manuellt arbete men som är effektivare 
och mer ergonomisk än dagens lösning.  
 
Luckorna som behöver tas ned innan nedmontering av skruvarna skulle kunna 
sitta fast med hjälp av gångjärn för att inte tvinga operatören att utföra tunga 
lyft samt förflytta sig ned för en ställning med ett tungt föremål.  
 
Skruvarna som finns i elopaken behöver idag nedmonteras med hjälp av två 
operatörer. Skulle det kunna utföras av en operatör så hade inte värdefull tid 
från blandningen gått åt. Skruvarna är även tunga och efter att dessa har tagits 
ut från maskinen måste operatören gå ned för en stege med dessa tunga 
föremål i händerna. En lösning skulle kunna vara att möjliggöra att skruvarna 
placeras i stegens höjd på en ställning. 
 
Städning av partiklar: elopaken fyller emballage med produkten. Hundra 
procent av produkten hamnar inte i emballaget utan en del kommer utanför. 
Denna del som inte hamnar i emballaget kan minimeras genom att se till så att 
emballaget är placerat på rätt position innan matning sker. En annan lösning 
är att montera upp skydd från den del av produkten som lämnar emballaget i 
form av partiklar i luften.  
 
Parallella operationer: Eftersom städningen av elopaken är mestadels ett 
inre ställarbete kräver det att maskinen är avstängd och produktionen måste 
stanna. Men på Finax har de ytterligare en maskin som producerar säckar. 
Skulle det vara möjligt att producera säckar samtidigt som omställningen 
skedde i elopaken så hade tiden använt mer effektivt. Däremot är efterfrågan 
på säckarna så pass liten att det inte kan göras varje gång som en omställning 
behöver utföras. Skulle säljavdelningen lyckas med uppgiften att sälja fler 
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säckar i framtiden skulle det finnas en större möjlighet att sköta omställningen 
vid elopaken samtidigt som säckningen sker och tvärtom.  
 
Stora delar av omställningen i blandningsstationen är yttre ställarbete. Detta 
betyder att dessa moment kan göras även om maskinen är igång. I stort sett 
alla moment förutom rengöringen av behållarna är yttre ställarbete. Dessutom 
är det fullt möjligt att rengöra två av de tre behållarna under tiden som 
maskinen är igång. Det betyder att alla moment i städningen av 
blandningsstationen kan utföras medan maskinen är igång. Efter att 
produktionen stannat kan den sista behållaren städas ren. Idag sker 
omställningen i blandningsstationen direkt efter att sista batchen är 
färdigblandad vilket betyder att omställningen av denna station utförs som ett 
yttre ställarbete redan idag. Däremot kan det göras ännu snabbare om 
operatören får hjälp av ytterligare operatör. Det finns till exempel moment 
som att byta ingredienser där personal från lagret skulle kunna effektivisera 
ställarbetet genom att köra ut de ingredienserna som inte behövs samt hämta 
in de nya. Dessutom skulle behållarna kunna rengöras och tvättas vid behov 
av hjälpoperatörer.  
 
Det krävs för övrigt att fler anställda används i produktionen vid 
omställningen för att effektivisera maximalt. Detta skulle kunna skapa det 
utrymme som krävs för att producera fler produkter mer frekvent samt ett 
mindre antal batcher. Eftersom även överproduktion är en typ av slöseri som 
genererar större lager vilket inte är något som eftersträvas.  
 
5.2.2 Standardisera arbetssätt 

I denna studie sammanställdes ett standardiserat arbetssätt för omställningarna 
i produktionen. Dessa innefattar omställningarna vid två olika stationer och 
vid två olika noggrannhetsnivåer. Standarderna kan användas som en grund 
för att nya operatörer i produktionen snabbt och enkelt ska kunna lära sig 
rutinerna. Även mer erfarna operatörer ska kunna ta del av informationen för 
att kontrollera sig själva så att de utför processerna på bästa möjliga vis. 
Ytterligare en aspekt är att ledare och chefer ska ha en möjlighet att använda 
standarden för att kunna avgöra om operatörerna utför processerna enligt 
standard. Detta bör användas som ett levande dokument som ständigt 
förbättras med tiden. Operatörerna och ledarna för processerna bör 
tillsammans utveckla dessa. Dessutom bör det fortsätta sammanställas 
standarder inom andra områden på Finax för att säkerställa bästa kvalitet på 
effektivast sätt vid tillverkningen av sina produkter.  
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5.2.3 Produktutveckling 

När Finax ska producera nya produkter borde produktutvecklingen vara 
medveten om hur den påverkar produktionsprocessen. De nya produkterna 
bör innehålla så lika ingredienser som de redan existerande produkterna. 
Skulle nya ingredienser införas skulle även de existerande produkternas 
innehåll kunna granskas för att se om någon av dessa ingredienser skulle 
kunna bytas ut mot de nyare. Eftersom produktutvecklarna framställer 
produkterna bestämmer de vilka ingredienser som ska ingå och vilken mängd. 
Om varje ingrediens som användes hade använts i fler produkter hade inte 
lika många ingredienser behövt bytas ut vid omställningarna. En annan aspekt 
är även att försöka planera så att hela påsar i fyllningsprocessen används så att 
operatören inte behöver väga upp lika ofta.  
 
5.2.4 Inköp 

För att minska ledtiden måste varorna levereras mer frekvent. Idag levereras 
råvaror så att de finns tillgängliga veckan innan. Ur ett just-in-time perspektiv 
minskar ledtiden med dagar om varorna levereras dagen innan de ska 
produceras istället för att levereras en vecka innan. Naturligtvis blir flödet 
känsligare för fel men detta är ett sätt att få problem att komma upp till ytan 
för att kunna lösa dem. Det krävs närmre samarbeten med leverantörerna för 
att ett sådant system ska vara möjligt. Det ultimata vid blandningsprocessen 
hade även varit att säckarna som ingredienserna levererades i skulle vara 
anpassade för Finax recept för att minska blandningstiden.  
 
5.2.5 Produktionsplanering 

Produktionsplaneringen har en svår uppgift i dagsläget. Att följa prognoser för 
att ständigt kunna leverera i tid samt planera så att råvaror finns på plats vid 
rätt tid kan vara en tuff uppgift. Då produktionen är inflexibel tar det mycket 
lång tid att ställa om från en produkt till en annan. Detta leder till större 
kvantiteter, längre ledtider och högre nivå av lager.   
 
Om vi granskar planeringen av de största produkterna så produceras de en 
gång varje månad i ett högt antal batcher som ska täcka behovet för den 
månaden. Om omställningstiden skulle lyckas kortas ner skulle det vara 
möjligt att producera färre antal batcher och fler gånger i månaden. Detta 
skulle möjliggöra minskade lagerkostnader och dessutom skulle det finnas 
chans att utnyttja frigjord lageryta till andra värdehöjande uppgifter för 
kunderna.  
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Idag följer företaget prognoser för att planera produktionen. Däremot är 
efterfrågan för varje produkt relativt konstant över året. Fördelen med detta är 
att en utjämnad produktion skulle kunna vara fullt möjlig om ställtiderna 
eliminerades. Ett kanbansystem hade mycket väl kunnat införas. 
Kanbansystemet hade kunnat fungera med hjälp av ett buffertlager som gav 
signaler då en viss nivå var nådd för de olika produkterna. Nivån hade kunnat 
vara olika hög beroende på behovet från kund. Eftersom efterfrågan av de 
populäraste produkterna ligger mellan 22-25 pallar i veckan hade en signal 
kunnat skickas då buffertlagret nådde en nivå på 25 pallar. På så sätt kan det 
max finnas 50 pallar av dessa produkter istället för 100 pallar som det är i 
dagsläget.  Dessutom skulle det finnas tid att producera nya pallar då det 
endast finns 25 pallar kvar på lagret. Hindret mot detta är omställningstiden 
som krävs mellan de olika produkterna. Ett kanbansystem hade även inneburit 
att en utjämningbox hade behövt användas. Då hade produktionsplaneraren 
behövt placera kanbankort vid dagens start för att meddela operatörerna om 
vilken produkt som ska produceras samt vid vilken tid. Det krävs även mer 
beräkning av ställtider för att operatörerna ska hinna med planeringen. Det 
bör även vara möjligt att ändra antalet arbetare som behövs för att 
tillfredställa det dagliga behovet. Fördelen är att operatörerna kan direkt se 
om de arbetar efter den planerade takten eller om de ligger efter. Operatörerna 
ser sambandet mellan behov och produktion.  
 
5.2.6 Lageromkostnader 

Skulle företaget producera de mest populära produkter fler gånger men med 
mindre kvantiteter skulle det förminska lagret eftersom större batcher innebär 
större lager. Skulle lagret minskas hade kostnader som kapitalbindning, 
osäkerhetskostnader, förvaringskostnader, kapitalkostnader, 
lagerhållningskostnader kunnat minskas. Dessa uträkningar är utanför 
ramarna för detta projekt och får ses över av företaget. Med dessa 
kostnadsminskningar samt minskning av lageryta skulle företaget kunna 
utnyttja den frigjorda ytan till andra värdehöjande uppgifter. Finax hade även 
kunnat investera pengarna som var bundna tidigare i andra moment som hade 
kunnat generera intäkter för företaget.  
 
5.3 Flödesorientera 

Genom att studera placeringen av de olika delarna i flödet kan det avgöras om 
det finns en bättre och mindre krokig väg för produkten att gå genom flödet. 
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Detta kan göras med hjälp av ett matrisflödesdiagram eller ett 
spagettidiagram. Inom Lean är det mycket viktigt att arbetsplatsen är 
utformad på ett sådant vis att den stödjer och underlättar arbetet. Effektivitet 
nås ofta om arbetsmoment, maskiner och kompetens placeras i flödets 
riktning. Ofta skapas U-formade flödesgrupper där arbetarna har kompetens 
inom alla olika stationer vilket skapar flexibilitet. Dessutom ökar 
kommunikationen då operatörerna finns nära varandra. Meningen med denna 
form är även att minimera förflyttningar samt skapa mer plats på golvet 
(Sörqvist 2013).  
 
5.3.6 Noga utvald ny teknik 

Idag använder företaget en elopak för att fylla upp sina produkter. Den är 
inflexibel och kräver långa omställningstider. Hastigheten är även en nackdel 
med maskinen eftersom den i flera fall fyller upp produkten långsammare än 
den blandas. Skulle företaget i framtiden bestämma sig för att investera i en 
ny maskin är det mycket viktigt att tänka på att många olika produkter ska 
kunna produceras i maskinen och med så korta omställningar som möjligt.  
 
En annan viktig detalj är att idag produceras produkter som innehåller gluten, 
produkter med allergener som är glutenfria och de som är allergenfria samt 
glutenfria i den glutenfria produktionen. Detta kräver noggranna 
omställningar. Nya investeringar skulle tillexempel kunna innebära nya 
ingångar för varje kategori så att städningen skulle kunna minimeras.  
 
Ett av målen med att korta ner ställtiderna och jämna ut produktionen är att 
lagernivån ska minskas. Då kan sparat utrymme användas till att utvidga den 
glutenfria produktionen. Det ultimata skulle vara att allergenprodukter 
tillverkades för sig, glutenfria produkter för sig samt de produkter som 
innehåller gluten för sig. Med andra ord hade det underlättat med tre olika 
produktionsdelar för tillverkningen av dessa tre kategorier för att eliminera 
ställtiden.  
 
Ytterligare ny teknik som företaget bör överväga är maskinen som fyller 
kundförpackningarna. Kunderna har tydigt visat att de vill ha en kartong som 
är snygg och som enkelt kan placeras i hyllan. Detta skulle skapa starka 
konkurrensfördelar för Finax om de investerade i att möjliggöra denna typ av 
produkt.  
 
När företaget beslutar att investera i ny teknik kan det även övervägas att 
omplacera delar inne i produktionen. Detta för att skapa en rak, U-formad 
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eller L-formad produktionslinje. Detta skulle medföra att produkten skulle 
färdas i ett snabbare flöde. Vilket innebär att produkten inte måste färdas från 
en sida till en annan i produktionen. Detta skapar ett effektivare flöde.  
 
5.4 Skapa flöde 

Inom Lean är det centralt att skapa ett kontinuerligt flöde utan avbrott. De 
objekt som förädlas ska hållas i ständig rörelse. Genomloppstiden är en stor 
del av flödet som beror på cykeltiden multiplicerat med antal enheter i arbete. 
För att effektiva och avbrottsfria flöden ska kunna skapas är det även viktigt 
att identifiera flaskhalsarna. Dessutom är det viktigt att avlasta dessa samt 
systematiskt bygga bort dessa (Sörqvist 2013). 
 
5.4.6 Takttid 

På grund av att produktionen oftast är snabbare än takttiden klarar Finax av de 
långa omställningarna. Hade det inte varit för att processerna var snabbare än 
takttiden så hade Finax inte hunnit leverera i tid. Att producera snabbare än 
takttiden är även ett sätt att dölja sina problem i produktionen. Detta kan vara 
mindre strul med maskiner, leverantörsproblem, väntetider mellan olika 
processer för att nämna några. Skulle efterfrågan i framtiden att öka så 
kommer det bli svårt att hinna leverera i tid. 
 
5.4.7 Operatörsbalans 

I den glutenfria produktionen har de två stora processer. En del som sköter 
blandningen av produkten och en del som sköter fyllningen av produkten. 
Den sistnämnde tar alltid lika lång tid per pall. Däremot kan påfyllning ske 
olika frekvent beroende på produktens täthet i blandningsbehållaren. 
Blandningen tar olika lång tid för alla produkter. Det är därför viktigt att se till 
så att blandningen har rätt antal operatörer för att kunna hinna med den takt 
som fyllningen av produkten sker i. Till exempel tar det 30 minuter att blanda 
en pall med fruktmüsli medans det endast tar 18 min att fylla produkterna. Det 
betyder att fyllningen av produkterna är nästan dubbelt så snabb som 
blandningen. Skulle en till operatör kunna användas i blandningsprocessen för 
den produkten skulle detta vara värdefullt eftersom det skulle ge mer tid till 
omställningarna. Vilket innebär att fler omställningar skulle kunna göras.  
 
Vid produktion av andra produkter som mjölsorterna till exempel. Då tar det 
hälften så lång tid att blanda en pall av produkten som det tar att fylla den. 
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Detta innebär att maskinen som är flaskhalsen i det läget hade behövt arbeta 
dubbelt så fort. Det blir svårare att förändra detta eftersom det inte hjälper att 
ha en extra operatör på plats. Det företaget skulle kunna göra i så fall är att 
noga studera nya maskiner för att se efter om det finns någon som arbetar så 
snabbt som dessa tider kräver. Idag har de tre olika hastigheter där det inte är 
möjligt att använda den snabbaste hastigheten på grund av att maskinen inte 
klarar av det. Skulle Finax välja att investera i en ny maskin är det nödvändigt 
att tänka på takttiden men även på omställningarna. Eftersom dessa båda 
påverkar leveranssäkerheten. Skulle inte omställningstiderna kunna minskas 
då måste fyllningsprocessen ske snabbare. Om fyllningsprocessen sker 
snabbare med hjälp av en ny maskin då är det viktigt att denna maskin även 
möjliggör en snabbare omställning.  
 
5.5 Flödets variationer 

För att skapa ett kontinuerligt flöde måste de variationer som uppstår i 
efterfrågan samt i produkter som ska produceras kunna hanteras. En möjlighet 
är att nischa sin produktion ytterligare och välja bort de segment som inte är 
lika intressanta. På så sätt finns färre produkter att producera och variationen 
blir inte lika stor. Detta är dock inget bra exempel om företaget försöker vara 
flexibel och erbjuda sina kunder ett stort utbud av produkter (Sörqvist 2013). 
 
Buffertlager är ett annat sätt att kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment. 
Risken blir då allt större då det inte finns någon garanti för att efterfrågan är 
den samma. Vill företaget undvika höga lagerkostnader är det viktigt att 
jämna ut flödet av produkterna så att mindre mängder produceras och mer 
frekvent (Sörqvist 2013). 
 
För att nå framgång i kundvariationer är det viktigt att arbeta nära kunden och 
ta reda på vad de har för behov. Det som bör eftersträvas är att söka ett 
gemensamt optimum mellan kund och leverantör. Det är även möjligt att 
själva stimulera variationer genom kampanjer, prissättning, rabatter och 
specialerbjudanden (Sörqvist 2013). 
 
Variationer i processen stör flödet och ett sätt att komma bort från detta 
problem är att standardisera processen så att variationerna minskar. Identifiera 
de bästa metoderna och standardisera dessa. Problemet är att operatörerna 
ogillar att bli påtvingade standarder och för att lösa detta problem är det 
mycket viktigt att de är med i utvecklingen av en standard (Sörqvist 2013). 
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En möjlighet för Finax är att minska variationerna inom produktionen. Vilket 
kan göras genom att se över vad för produkter som erbjuds och vilket värde 
dessa har för kunden. Om det är så att ställtiderna inte kan minimeras då kan 
det vara bättre att erbjuda färre produkter. Då kan de erbjuda produkter som 
kunden verkligen efterfrågar. Däremot så har konsumenterna i Finax fall ett 
stort behov utav att det ska finnas ett brett sortiment och tycker om nyheter på 
marknaden. Därför är det inte det ultimata alternativet att börja producera 
färre produkter. Däremot kan det vara en möjlighet att de produkter som är 
mindre efterfrågade kan bytas ut mot nyheter för att väcka kundens intresse. 
Det är då viktigt att jobba nära kunden för att kunna tillfredställa dennes 
behov.  
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6 Slutsatser 

Målet med undersökningen var att analysera processflödet av de glutenfria 
produkterna på Abdon Finax AB. Det gavs inte från företaget någon specifik 
uppgift mer än att det var den glutenfria produktionen som skulle analyseras. 
Det låg i studentens egna händer att finna kritiska punkter i flödet för att 
sedan fördjupa sig i dessa. Kartläggningen av flödet sammanställdes i en 
SIPOC-analys som visas i figur 4.1 för att skapa en övergripande bild av 
flödet. Dessutom utfördes flödeskartläggningar som fördjupar sig i flödets 
olika delar. Dessa kan ses i bilagorna 5 och 6. Detta svarar på den första 
frågeställningen som var:  
 
Hur ser processflödet ut från det att kunden beställer produkten till att den 
levereras?  
 
Från dessa kartläggningar utfördes sedan en analys med stöd från teorin som 
insamlats. Jämförelsen ledde till att de mest kritiska punkterna i flödet kunde 
identifieras. Denna jämförelse låg sedan till grund för de förbättringsförslag 
som presenterats. Detta, för att kunna besvara den andra frågeställningen:  
 
Vilka åtgärder kan genomföras för att effektivisera processflödet?  
 
För att svara på denna frågeställning har förbättringsförslagen sammanställts i 
en illustrerande karta som beskriver vad som bör utföras och när i tiden det 
bör utföras, kartan kan skådas nedan.  
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Figur 6.1 beskriver ett tidsschema över vilka förbättringar som bör utföras  
och när dessa bör utföras beroende på varandra. 
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Omställningstiderna är väldigt viktiga inom Lean. På finax är dessa alldeles 
för höga för att kunna bedriva en effektiv produktion. Om inte dessa minskas 
kommer företaget inte kunna ställas om till ett företag med effektiva flöden. 
Detta måste först ske, för att sedan möjliggöra en förändring. För att 
möjliggöra detta har omställningsprocessen standardiserats, vilket kan ses i 
bilagorna 7-9. Dessutom har ett nytt schema sammanställts i bilaga 10 för att 
visa när vilken typ av städning ska ske. Detta, för att säkerställa att rätt 
städning sker för att uppnå bästa kvalité till konsumenten. När analyser skett 
på den nuvarande omställningen är det möjligt att se att små förändringar inte 
kommer leda till en mycket kortare omställningstid. Det finns en hel del små 
åtgärder som kan förändas vilket har tagits upp i del 5.2.1.  
 
För att minimera ställtiderna ytterligare krävs det att företaget arbetar efter de 
rekommenderade åtgärderna enligt SMED-metoden som kan ses i tabell 3.1. 
En av dessa punkter är att utnyttja extra personal vid omställningarna för att 
möjliggöra en kortare omställning. En annan punkt i denna metod involverar 
att utföra så mycket som möjligt av omställningsarbetet medan produktionen 
fortfarande är igång. Redan idag försöker operatörerna att ställa om i 
blandningsdelen innan produktionen stannat. Däremot är omställningarna så 
långa att en kombination av dessa två punkter hade inneburit mycket kortare 
omställningar. All tid som går att spara är värdefull! Ett annat sätt att inte 
förlora produktionstid är att utnyttja andra maskiner för fyllning av säckar 
under tiden som elopaken ställs om. Det är dock inte möjligt fullt ut på grund 
av den låga efterfrågan av produkter till industrier och bageri.  
 
Den dyra lösningen i detta fall skulle vara att investera i nya maskiner som 
fyller kundförpackningarna. Det ultimata i det fallet är att maskinen enkelt 
kan ställas om. Möjligtvis skulle olika ingångar kunna användas för de olika 
sorterna för att inte behöva städa lika mycket. För att vara mer 
konkurrenskraftiga kan Finax även överväga att byta ut maskinen som fyller 
detaljförpackningarna så att Finax kan fylla det behovet som butikerna har när 
det gäller placering av varor i butik. Butikerna vill enligt figur 4.4 ha en 
produkt som enkelt kan placeras i hyllan samt att det ska se fint ut.  
 
Väljer företaget att investera i ny teknik kan det vara läge att omplacera viss 
utrustning för att skapa ett renare flöde. Detta kan nås genom en rak, U- eller 
L-formad produktion som beskrivs i del 5.3.  
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7 Diskussion 

Fallstudien har utförts genom nära kontakt med de anställda. Denna metod har 
varit effektiv eftersom det var enkelt att ställa frågor samt att enkelt kunna 
studera arbetarna i deras arbete. För att kunna komma fram till valid data från 
de olika intervjuerna och observationerna har de anställda fått svara på frågor 
och blivit skuggade under sitt arbete. Det kan naturligtvis kännas obehagligt 
att bli skuggad under sitt arbete. Vissa anställda klarade av denna press medan 
andra inte gjorde det och fick vara ifred. För att få de anställda så avslappnade 
som möjligt beskrevs meningen med projektet för dem. Detta för att skapa ett 
förtroende genom att förtydliga att detta inte var ett projekt som skulle leda 
till att de anställda skulle mista sina arbeten utan för att förbättra 
arbetssituationen.  
 
Andra analysmetoder kunde däremot användas som till exempel att studera 
operatörernas arbete med hjälp av en dold kamera för att ta reda på hur de 
verkligen arbetar då de inte skuggas. Där finns dock ingen möjlighet att ställa 
frågor under arbetets gång med denna metod. En annan möjlighet är att filma 
utföranden för att sedan finna smådetaljer som kan missas under skuggningen. 
Att själv få chansen att utföra arbetsuppgifterna hade också varit värdefullt då 
det hade givit en bredare inblick i känslan av att arbeta med uppgifterna. Det 
hade på så sätt varit möjligt att lättare identifiera kaizenfall som tas upp i del 
3.3.9. Slutligen, att anordna workshops tillsammans med de anställda hade 
kunnat starta ytterligare diskussioner och tillsammans hade nya 
lösningsförslag kunnat nås. Det blir dock svårt att få operatörerna att delta i 
sådana workshops eftersom det måste ske under en tid då dessa inte används i 
produktionen. Det betyder att de måste finnas på arbetsplatsen utanför 
arbetstid vilket företaget högst troligt måste betala dem för. Det gäller då att 
företaget är villiga att stå för denna kostnad.  
 
7.1 Framtida arbete 

För att starta sin resa mot att bli Lean är det enda alternativet att sänka 
omställningstiderna. För att göra detta kan Finax utföra en del olika åtgärder. 
Utnyttja parallella processer, ta hjälp av extraoperatörer vid omställningarna, 
minska variationerna av produkter eller investera i en ny maskin vilket är den 
dyra lösningen. Skulle företaget välja att använda extraoperatörer vid 
omställningarna kan de utföra beräkningar som beskriver ifall extra 
personalkostnader väger upp för den tiden som tjänas in genom att kunna 
producera vid ett tidigare skede. Kostnader som berörs då är 
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produktionsstillestånd. De kan även försöka finna sätt att utnyttja personal 
som arbetar på andra stationer som skulle kunna hjälpa till vid de specifika 
omställningarna. Detta kan vara lagerpersonal eller personal från andra 
produktionslokaler. Dessutom kan det vara av fördel för företaget att räkna ut 
hur mycket pengar som förloras i lageromkostnader vid större 
batchtillverkning. Detta, för att kunna ge incitament till förändringsarbetet. 
 
När ställtiderna har minimerats kan Finax börja minska batchstorlekarna. De 
produkter som kunden har störst behov av borde produceras oftare för att 
kunna minimera lagerföringen och ledtiderna. Det betyder att Fin mjölmix 
och Fruktmüsli borde produceras oftare än vad fallet är idag. Detta, eftersom 
de produceras med en så stor kvantitet att färdigvarulagret och ledtiden hade 
kunnat sänkas drastiskt. Det innebär även att de inte behöver binda sitt kapital 
i form av färdiga varor av de produkterna med mest värde inom hela flödet. 
Det innebär även att leveranser måste ske mer frekvent och i mindre 
kvantiteter. Finax är trots allt ett mindre företag som inte prioriteras av sina 
leverantörer. Detta medför naturligtvis komplikationer vid inleveranser på 
grund av att leverantörerna har sina minimigränser för leverans. Det innebär 
att Finax ibland måste beställa mer än vad som behövs, vilket skapar en 
obalans som kan bidra till att företaget vill producera i större batcher. Därför 
är det väldigt viktigt för Finax att utveckla leverantörsrelationerna.  
 
Lyckas företaget att sänka omställningstiderna drastiskt och producera mindre 
batcher, då är ett kanban-system ett lämpligt val för att producera det 
kunderna verkligen köper. På så sätt kan de gå från att producera efter endast 
prognoser till att producera efter kundorder.  
 
Förutom dessa förbättringsförslag hoppas studenten att flödesanalyserna har 
väckt nya tankegångar på företaget för att de på egen hand ska kunna utföra 
nya effektiviseringsåtgärder. Detta genom att ökad förståelse för 
helhetsbegreppet har skapats med hjälp av kartläggningen och fastställande av 
de kritiska punkterna.  
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 Ottosson Anne-Kristin, Marknadschef, Abdon Finax AB, 2014. 

 
 Sjödin Mikael, Produktionsplanerare, Abdon Finax AB, 2014. 

 
 Svensson Fredrik, Inköpschef/Controller, Abdon Finax AB, 2014. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

Exempel på produktionskapacitets kartläggning.  
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Bilaga 2 

Exempel på en Standardiserad arbetskombinationstabell 
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Bilaga 3 

Exempel på standardiserad arbetsinstruktionstabell. 
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Bilaga 4 

Exempel på en operatörsbelastningstabell som kan användas för att utföra 
arbetskraftsnedskärningar.  
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Bilaga 5 

Exempel på ett produktionsplaneringsschema finns på nästa sida.  
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Bilaga 6 

Detta är en bild som visar hur informationen av de olika produkterna visas i 
företagets affärssystem Navision.  
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Bilaga 7 

Detta är en standardiserad arbetsinstruktionstabell över den mindre 
omställningen vid blandningsstationen. För att kunna följa instruktionerna kan 
kartan nedan användas. Instruktionstabellen finns på nästa sida. 
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Bilaga 8 

Detta är en standardiserad arbetsinstruktionstabell över den särskilda 
sortbytesomställningen vid blandningsstationen. För att kunna följa 
instruktionerna kan kartan nedan användas. Instruktionstabellen finns på nästa 
sida. 
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Bilaga 9 

Detta är en standardiserad arbetsinstruktionstabell över omställningen vid 
elopaken. För att kunna följa instruktionerna kan kartan nedan användas. 
Instruktionstabellen finns på nästa sida.  
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Bilaga 10 

Detta är en matris som beskriver när mindre städning samt 
särskildsortbytesrengöring måste utföras i den glutenfria produktionen. 
Bilagan finns på nästa sida.  
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