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Värdeflödeskartläggning av slipprocessen i 
tillverkningen av stålprodukter 

EXAMENSARBETE I LOGISTIK 

ERIK FOLKER OCH LINUS EMANUELSSON 



Abstract 
Follo┘iﾐg the reIeﾐt year’s decline in the European steel market, the steel Ioﾏpaﾐies’ need for effective 

logistics with subsequent cost reductions, has increased. In order to improve their internal logistics, 

companies need to plan their production to utilize their resources as efficiently as possible and avoid 

waste. In an effort to identify a connection between product characteristics and processing times, and 

thereby provide a better foundation for production planning as well as future process improvements, a 

value steam mapping is carried out in the grinding process at Stål AB in Norrköping. Initially the 

theoretical background to the problem is examined through a literature study, and the relevant data 

collection methods are identified. On the basis of data collected through observations and interviews a 

time study is prepared. In the time study, cycle times are measured for products passing through the 

grinding process during two weeks. Data collected from the time study, interviews and observations are 

put together into three value stream maps. The value stream maps are analyzed with consideration to 

time used per activity and non-value adding activities. 

The results indicate that the level of grinding specified by the customer influences both the time used 

for grinding as well as the handling times for each product. Whether or not the product can be handled 

by hand also has an impact on handling times. Therefor a grouping of the products based on these 

factors are suggested. The cycle times measured in the time study are then compared to those produced 

by the current planning method, with the conclusion that the current method tends to add too much 

time to heavy products. 

Furthermore, a series of improvement suggestions for reducing or eliminating waste in the process, are 

discussed. These include minor changes, such as changing the positioning of products on pallets or 

reﾏo┗iﾐg all traﾐsports froﾏ the operators’ joHs, as ┘ell as larger projeIts ┘hiIh iﾐ┗ol┗e soﾏe 
modification to the process layout. In the short term there are several possible improvements, with 

some of them already being implemented. In the long term a modification to the layout is suggested, 

where the grinding process will be linked to its neighboring processes, creating a continuous flow and 

thereby eliminating waste in form of transports and unnecessary inventory.   



Sammanfattning 
Till följd av en långvarig nedåtgående trend för den europeiska stålindustrin har stålbolagens behov av 

en effektiv logistik, med därtill kopplade kostnadsbesparingar, ökat. För att kunna förbättra sin interna 

logistik krävs att företag kan planera sin produktion väl samtidigt som resurser utnyttjas så effektivt som 

möjligt, med minimalt slöseri. I syfte att identifiera en koppling mellan produktegenskaper och 

bearbetningstid och därmed skapa ett underlag för bättre produktionsplanering och framtida 

processförändringar, genomförs en värdeflödeskartläggning för slipavdelningen hos Stål AB i 

Norrköping. Initialt undersöks den teoretiska bakgrunden till problemet genom en litteraturstudie och 

relevanta datainsamlingsmetoder identifieras. Utifrån data som samlas in genom observationer och 

intervjuer förbereds en tidsstudie, där cykeltider för produkter i slipavdelningen mäts under två veckor. 

Insamlade data från tidsstudien, intervjuer och observationer sammanställs sedan i tre 

värdeflödeskartor. Värdeflödeskartorna analyseras med avseende på tidsåtgång per aktivitet och icke-

värdeadderande aktiviteter identifieras. 

Resultatet pekar på att noggrannheten i slipningen påverkar såväl sliptider som hanteringstider. 

Hanteringstiderna är även starkt beroende av huruvida produkter kan hanteras för hand eller ej. Således 

föreslås en produktgruppsindelning baserad på dessa faktorer. De uppmätta cykeltiderna jämförs sedan 

med den tidsättningsmetod som används i dagsläget, med slutsatsen att den nuvarande metoden 

tenderar att addera för mycket tid till tunga produkter. 

Vidare diskuteras en rad förbättringsförslag där identifierade slöserier reduceras eller elimineras. Här 

inkluderas mindre förändringar, såsom justeringar i hur produkter placeras på pallar eller avlägsnandet 

av transporter från operatörernas arbetsuppgifter, såväl som större projekt involverandes 

modifikationer av processens layout. På kort sikt finns ett flertal alternativ för att förbättra flödet, där 

vissa redan påbörjats. På lång sikt rekommenderas en sammankoppling av slipavdelningen med 

anslutande processer, tillsammans med introduktionen av ett enstycksflöde. Därmed elimineras 

slöserier i form av förflyttningar och onödig lagerhållning.  
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1 Inledning 
Stålindustrin i Europa har under flera år haft stora svängningar i totalt marknadsvärde och volym på 

grund av ändringar i stålpriser. Den genomgående trenden är dock nedåtgående till följd av konkurrens 

från företag i framförallt Kina som har tagit över stora delar av den globala marknaden genom att 

erbjuda lägre priser (Marketline, 2016). Enligt Marketline (2016) minskade den europeiska stålindustrin i 

marknadsvärde med 28,6 % under 2015. Högre tullar för utomeuropeiska stålprodukter har dock införts 

i ett försök att vända på den negativa trenden och marknadsvärdet på den europeiska stålindustrin 

beräknas i och med detta öka fram till 2020 (Marketline, 2016). Den nedåtgående trenden har självklart 

medfört ekonomiska utmaningar för företag inom stålbranschen. I ett sådant ekonomiskt klimat blir 

kostnadsbesparingar extra viktiga för företagens överlevnad, vilket innebär att arbetet med att skapa en 

väl fungerande logistik blir än viktigare, då det leder till en effektivare produktion och därmed minskade 

kostnader (Jonsson & Mattson, 2011). 

Stål AB är en svenskbaserad koncern inom stålbranschen. Företaget är en sammanslagning av två anrika 

stålföretag bildade 1868 respektive 1885. Dessa slogs ihop 1999 och bildade koncernen Stål AB, vilken 

nu är ett väl etablerat handels-och serviceföretag i större delar av Europa med ett genomsnitt på 768 

anställda och en omsättning på 4 115 miljoner kronor under 2015.  

Verksamheten är uppdelad i tre olika affärslösningar: lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning och 

direktförsäljning. Lagerförsäljningen, som står för 45 % av omsättningen innebär att Stål AB tillverkar 

stålprodukter mot lager för försäljning och påföljande snabb leverans till kunderna. 

Produktionsserviceförsäljningen utgör 43 % av omsättningen, i denna affärslösning sker tillverkningen 

baserat på kundorder varpå inga färdiga produkter lagerhålls. Återstående 12 % av omsättningen 

kommer från direktförsäljning, vilket innebär att Stål AB agerar mellanhand mellan stål-och 

aluminiumverken och kunden. Kunden anlitar Stål AB för att hitta rätt produkt, förhandla ned priset och 

slutligen leverera produkterna. Någon lagring sker inte i denna affärslösning utan leveransen sker direkt 

från verken till kunden. (Stål AB, 2017). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Stål AB s anläggning i Norrköping erbjuder både lagerförsäljning och produktionsserviceförsäljning av 

stålprodukter. Dessa produkter finns dels i ett antal standardvarianter, tillverkade mot lager, avsedda för 

specifika kunder (kallade strukturprodukter) och dels specialvarianter baserade på kundorder (kallade 

kundprodukter). Antalet strukturprodukter i sortimentet är ca 400-500st och utgör ca 60–70 % av 

tillverkningen. Storlekar på produkterna varierar i båda fallen och det uppskattas att ca 50 % av 

produkterna är av mindre storlek, med en vikt på mindre än 7,5kg, och att ca 50 % är större bitar. 

Storlek och vikt för de större bitarna kan variera kraftigt. 

Oavsett om det gäller struktur- eller kundprodukter behöver dessa skäras ut ur en större skiva 

råmaterial. Efter tillskärningen blästras eller trumlas produkterna för att därefter hamna i 

slipavdelningen, där kanterna på varje produkt slipas innan de skickas vidare. Beroende på hur 

svårhanterliga produkterna är kan de antingen flyttas för hand och slipas i en bandslip, eller flyttas med 

travers och slipas med vinkelslip. För detta finns 9 olika slipstationer anpassade för olika 

produktstorlekar. Figur 1 visar materialflödet genom slipprocessen samt omkringliggande processer. 
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Figur 1 - Flödesschema för produktionen 

I denna studie hanteras produkterna var för sig i slipprocessen, men vid förflyttningar mellan 

avdelningar används pallar där en full pall utgör en batch. Hur många produkter som denna innehåller är 

varierande beroende på storlek och form på produkterna. Vidare påverkar ett antal egenskaper hos 

produkterna hur de hanteras i slipavdelningen. Om produkten har hål på ytan så ökar behovet av 

slipning då hålen resulterar i att fler start och stopp görs vid tillskärning, vilket leder till fler uppstickande 

metallbitar som behöver slipas bort. Om en högre slipklass (nivå av noggrannhet i slipningen) ska 

användas innebär även detta att själva slipningen tar längre tid. Tiden som produkten befinner sig i 

slipavdelningen påverkas alltså av produktens egenskaper, exempelvis slipklass, storlek, vikt och form. 

Slipprocessen upplevs i nuläget som den flaskhals som begränsar enhetens kapacitet. Personalen som 

arbetar i processen är en blandning av ordinarie personal och inhyrd personal. 

Det huvudsakliga problemet som behandlas i detta examensarbete är att Stål AB i dagsläget saknar 

vetskap om hur lång tid olika aktiviteter tar i slipavdelningen, samt vilka egenskaper hos produkterna 

som driver tidsåtgången. Modellen som används för tidssättning i dagsläget baseras på uppskattningar. 

Detta leder till problem för företaget då behovet av kapacitet i avdelningen ska bestämmas och det 

förhindrar även att en korrekt uppföljning av avdelningens produktivitet kan ske. Även prissättningen 

blir svårare; om tidsåtgången och vad som driver tiderna inte är känd information kan företaget inte 

heller avgöra vad ett korrekt pris på de olika produkterna bör vara.  

Den bristande informationen gällande tidsåtgången i slipprocessen samt resulterande svårigheter med 

kapacitetsplanering, uppföljning och prissättning, riskerar att ge upphov till en bristande inre logistik hos 

Stål AB. Ucar och Bayrak (2015) konstaterar att en väl fungerande inre logistik hos tillverkande företag är 

en förutsättning för god lönsamhet i såväl den egna enheten som hela koncernen. Detta är en högst 

relevant observation för Stål AB då koncernen, i enlighet med de ovan nämnda negativa trenderna för 

stålindustrin i Europa, har haft en tid av negativ lönsamhet, och därför söker öka denna givet nuvarande 

volymer (Stål AB, 2017). Det är därför viktigt att tydliggöra hur flödet i slipavdelningen ser ut, vilka 

produktegenskaper som är tidsdrivande samt vilka aktiviteter som är värdeadderande och vilka som inte 

är det.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att, genom analys av nuvarande materialflöde i slipprocessen, få bättre kunskap om 

slipavdelningens interna logistik och därmed skapa underlag för förbättrad produktionsplanering och 

framtida processförändringar. 

1.3 Frågeställningar 
För att besvara syftet med examensarbetet har fyra frågeställningar tagits fram. Eftersom olika 

egenskaper hos produkterna kan väntas generera förändringar i tidsåtgång vid olika aktiviteter i 

slipprocessen blir det relevant att identifiera vilka aktiviteter som ingår i processen. Rother och Shook 

(1999) definierar begreppet cykeltid som det tidsintervall med vilket en process producerar en produkt. I 

detta fall studeras en enda process och en cykeltid bör då beräknas per aktivitet. Cykeltiden för 

aktiviteterna är en del i den nulägeskarta som ritas upp vid en värdeflödeskartläggning (Rother & Shook, 

1999). I syfte att både kartlägga relevanta aktiviteter och beräkna cykeltider kommer således 

värdeflödet för produkterna att behöva identifieras. 

Då produktvariationen är stor kommer varje specifik produkt omöjligt att kunna studeras. Resultaten 

bör dock vara generaliserbara för samtliga produktvarianter, oberoende om de har studerats eller ej. 

Holme och Solvang (1997) anser att det i ett sådant fall är lämpligt att studera ett mindre antal 

produkter som tillsammans speglar samtliga tänkbara produktvarianter. Även Rother och Shook (1999) 

kommer med en liknande rekommendation då de uppmanar till sammanslagning av flera liknande 

produkter till en produktgrupp. Utifrån dessa resonemang kan fyra frågor härledas. Fråga 1 – 3 är 

ämnade att ge en bild av nuläget i slipprocessen och fråga 4 utgör en grund för potentiella förbättringar. 

Frågeställning 1) 

Mot bakgrund av vilka produktegenskaper som påverkar tidsåtgången, vilka produktkategorier bör 

produkterna delas upp i? 

Frågeställning 2)  

Hur ser värdeflödet ut i slipprocessen? 

Frågeställning 3) 

Hur lång tid tar varje aktivitet i slipprocessen för de olika produktkategorierna? 

Frågeställning 4) 

Vilka aktiviteter i slipprocessen är värdeadderande och hur kan identifierade slöserier elimineras? 

1.4 Studerat system och avgränsningar 
I figur 2 visas gränserna för det studerade systemet. Processen börjar studeras då en operatör påbörjar 

hantering av produkter som står uppställda för slipning och slutar studeras då operatören lämnat ifrån 

sig de färdiga produkterna till färdigvarulagret och återvänt till sin arbetsplats.  
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Figur 2 - Studerat system 

Vad gäller avgränsningar så är dessa främst relaterade till vilka slipklasser som observeras. De allra flesta 

förekomster av produkter med slipklass 3 utesluts, då dessa i princip endast används vid stora produkter 

som skiljer sig så mycket från övriga produkter att de hanteras i en separat avdelning. Om produkter 

med slipklass 3 passerar genom det studerade systemet upptas dessa i studien, men den separata 

avdelningen studeras inte. Arbetet avgränsas även till att ej inkludera slipklass 2. Orsaken till detta är att 

ingen produkt med slipklass 2 fanns att studera under observationstiden.  

1.5 Rapportens disposition 
Nedan beskrivs i korthet vilket innehåll som återfinns i resterande delar av rapporten. 

Kapitel 2 beskriver den teoretiska bakgrund som är relevant för genomförandet av studien. Här beskrivs 

ett flertal av de begrepp och koncept som används under rapportens senare delar. 

Kapitel 3 innehåller såväl generell metodteori som relevanta metoder för det studerade problemet. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka metoder som används och hur. 

Nuläget hos Stål AB beskrivs i kapitel 4. Här ges en beskrivning av hur arbetet i slipavdelningen sker i 

dagsläget och hur detta tidsätts. Kapitlet avslutas med en inblick i vilka förbättringsförslag som redan 

diskuterats inom företaget. 

Baserat på insamlade data genomförs i kapitel 5 en analys av läget i slipavdelningen. Analysen 

organiseras utefter de 4 frågeställningarna. 

I kapitel 6 sammanfattas resultaten från analyskapitlet och jämförs med nulägets tidsättningsmetod. 

Även Stål AB:s egna förbättringsförslag diskuteras i förhållande till vad som framkommit i analyskapitlet. 

Slutligen förs i kapitel 7 en diskussion kring studiens genomförande, resultatens rimlighet samt 

föreslagna inriktningar för framtida studier. Avslutningsvis sammanfattas vilka slutsatser som kan dras 

utifrån studiens resultat.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs vilken teori som väntas inkluderas i examensarbetet. 

2.1 Logistik 
En vedertagen definition är att logistik är läran om effektiva material-och informationsflöden, och hur 

olika aktiviteter i en försörjningskedja påverkar dessa flöden (Ghiani, et al., 2013). Från ett företags 

perspektiv innebär en effektiv logistik, enligt Ghiani, et al. (2013), att företaget förutom att ha effektivt 

utformade aktiviteter och processer, även har exempelvis en väl fungerande infrastruktur samt 

tillräckliga resurser och utrustning för företagets ändamål. Dessa faktorer sammanstrålar och gör 

tillsammans att företaget på ett kostnadseffektivt sätt kan lyckas ha rätt sak på rätt plats vid rätt tid, 

vilket är en viktig del av vad logistik handlar om (Jonsson & Mattson, 2011). 

“yftet ﾏed logistik är eﾐligt Joﾐssoﾐ & Mattsoﾐ ふヲヰヱヱぶ att ざförHättra effektiviteten i företag och därmed 

åstadkoﾏﾏa eﾐ positi┗ resultatpå┗erkaﾐざ. Förutoﾏ logistikförHättriﾐgar i flödeﾐ, ┗ilket traditioﾐellt sett 
varit fokus för materialhanterande företag, så har logistiken på senare tid spridit sig till att även omfatta 

flera områden så som kundservice, flexibilitet i produktionen och miljö (Jonsson & Mattson, 2011). Detta 

innebär att logistik spelar en väldigt betydande roll i nästan alla företag och ett gott logistikarbete är 

således en mycket viktig konkurrensfördel (Ghiani, et al., 2013). 

Produktionslogistik syftar till att göra produktionsverksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. 

Produktionslogistiken omfattar alla områden som har med produktion att göra, så som exempelvis 

planering, samordning, styrning, beslutstagande och utveckling av flöden. ふHadaś, et al., ヲヰヱヴぶ. 

2.2 Planering 
Feng, et al (2011) menar att produktionsplanering är en viktig del i styrandet av produktionen, 

framförallt i företag med höga material-och energikostnader. Vidare menar Feng, et al (2011) att 

planeringen är extra viktig i de fall efterfrågan inte är känd på förhand och det finns en obalans i 

produktionskapaciteten. Vilken planeringsmetod som bör användas beror till stor del på om 

produktionen är mot lager (make-to-stock, MTS) eller mot kundorder (make-to-order, MTO), (Feng, et 

al., 2011).  

Vid MTO är det vanligt att produktvariationen är stor och att vissa produkter är specifika för en order 

och alltså inte återkommer. Detta innebär att tidsåtgången blir osäker eftersom man saknar möjlighet 

att göra en exakt bedömning av hur lång tid hanteringen av varje sorts produkt tar. För att lösa denna 

problematik föreslår Womer, et al (2016) att en programmeringsmodell används som med hjälp av 

historiska data skapar en förutsägelse om tidsåtgång för sådana unika produkter. (Womer, et al., 2016). 

En hög produktvariation leder i allmänhet till en högre kundnöjdhet och större möjlighet att ta 

marknadsandelar, men kan samtidigt innebära svårigheter med planering, då standardtider för de olika 

produkterna är svåra att bestämma. Ett stort antal produktvarianter kan även påverka 

produktionskostnader negativt då aktiviteter som exempelvis hantering av material och 

kvalitetskontroller blir mer komplexa. (Um, et al., 2017).  

2.2.1 Flaskhalsar 

En flaskhals är en begränsande faktor i materialflödet, exempelvis den avdelning eller den resurs som 

har lägst genomflödeskapacitet i materialflödet och därmed begränsar hela produktionens totala 

kapacitet. (Webfinance Inc, 2017). Subramaniyan, et al. (2016) menar att flaskhalsar idag till stor del 
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identifieras endast baserat på vad personal och chefer känner. Författarna argumenterar för att detta 

beror på att den främsta metoden för att vetenskapligt bestämma vad i produktionen som är en 

flaskhals är att använda sig av simuleringsmodeller, vilket många företag anser vara för tidskrävande. 

Vidare föreslår Subramaniyan, et al. (2016) att en algebraisk metod som beräknar den genomsnittliga 

aktiva tiden för processer i realtid bör användas istället. Detta innebär i praktiken att data från 

produktionen används för att identifiera flaskhalsar kontinuerligt och man kan därmed också följa upp 

och mäta förändringar relativt snabbt. 

Begränsningsteorin (Theory of constraints) säger att flödet genom produktionsanläggningen bör 

balanseras med hänsyn till flaskhalsens kapacitet (Jonsson & Mattson, 2011). Detta innebär att 

flaskhalsen prioriteras vid planering och bemanning och därmed utnyttjas så mycket som möjligt 

(Jonsson & Mattson, 2011). Chakravorty och Atwater (2006) menar dock att leveransprecisionen blir 

lidande då flaskhalsprocessen arbetar på 100% över en längre tid och föreslår istället en lägre planerad 

beläggningsgrad. 

Ett annat sätt att hantera flaskhalsar är att öka dess kapacitet. Detta kan uppnås genom att identifiera 

onödigt arbete (icke-värdeadderande aktiviteter) eller kvalitetsbrister som leder till omarbete och sedan 

eliminera dessa ふTreHuňa, et al., ヲヰヱヴぶ.  

2.2.2 Standardtider 

Standardtider är en uppskattning av hur lång tid en viss aktivitet bör ta. (Singer, et al., 2014) 

Standardtider är viktiga för att ett producerande företag ska kunna planera korrekt. För att kunna 

upprätta realistiska scheman för vad som ska produceras krävs att de standardtider som finns 

registrerade är korrekta. Mätningar sker normalt genom direkt observation av erfarna operatörer som 

arbetar i en hållbar takt. (Sookdeo, 2016) Denna metod är av naturliga skäl inte användbar om 

aktiviteten ännu inte är implementerad i produktionen. En alternativ metod i sådana fall är att utveckla 

en modell, eller prototyp, för aktiviteten som kan användas för att bestämma standardtiden för denna. 

(Singer, et al., 2014). 

Direkta observationer kan dock vara tidskrävande, kostsamt (Razmi & Shakhs-Niyaee, 2008) och känsligt 

för observatörens subjektiva tolkningar (Nakayama, et al., 2002). Alternativa metoder finns att använda i 

form av predetermined motion time systems (PMTS). PMTS är en uppsättning tekniker där standardtider 

bestäms utifrån förutbestämda tider för de rörelser som inkluderas i aktiviteten. En av fördelarna med 

att använda sig av PMTS är att aktiviteten som standardtider ska tas fram för inte behöver finnas i drift. 

(Razmi & Shakhs-Niyaee, 2008) PMTS tar dock inte hänsyn till att de förutbestämda rörelserna kan 

resultera i ett ergonomiskt inkorrekt arbetssätt, vilket riskerar att leda till felaktiga tider (Kothiyal & 

Kayis, 1995). 

Ko, et al. (2007) undersöker hur standardtider ska bestämmas då produkterna varierar kraftigt i såväl 

utformning som komplexitet i bearbetningen. I en fallstudie identifieras två tidsdrivande faktorer hos 

produkterna, användningsområde och komplexitet i tillverkningen. Dessa faktorer tilldelas vikter vilka 

används för att bestämma standardtider för de olika produkterna i en matematisk modell. 

2.2.3 Ställtider 

Ställtider, eller omställningstider, är den tid som det tar mellan att den sista produkten i en viss 

produktionsserie behandlas till att den första i nästa produktionsserie behandlas. Denna tid uppstår 

exempelvis då maskiner behöver rengöras eller modifieras för att passa nästa sorts produkter. Generellt 
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kan sägas att korta ställtider gör att produktionen blir mer flexibel, detta eftersom det då blir mer 

ekonomiskt försvarbart att ändra produktionsplanen (Jonsson & Mattson, 2011). 

Patti och Watson (2010) menar att man vid analyser av ställtider inte bara bör ta hänsyn till den totala 

tidsåtgången för omställningen, utan även hur förhållandet ser ut mellan ställtiden vid varje omställning 

och hur ofta omställningen behöver ske. Patti och Watson (2010) visar på att det är mer ekonomiskt 

lönsamt att ha regelbundna korta omställningar än att ha längre omställningstider vid färre tillfällen, 

även om den totala omställningstiden är densamma vid de båda olika fallen. 

2.2.4 Kapacitetsplanering 

Kapacitetsplanering kan definieras som den systematiska bestämningen av hur mycket resurser som 

krävs för att klara av att hantera efterfrågan under en viss tidsperiod (Webfinance Inc, 2017). Om 

kapacitetsplaneringen underskattar behovet av kapacitet innebär det att köer i flödet uppstår och 

leveranstiderna blir längre än förväntat, medan en överskattning av detsamma leder till att resurser inte 

utnyttjas så mycket som skulle kunna vara möjligt (Gupta, et al., 2006). En förutsättning för att kunna 

planera kapaciteten optimalt är att resursåtgången per produkt är känd information (Jonsson & 

Mattson, 2011). 

Att ta i beaktande vid kapacitetsplanering är även hur stor andel av den tillgängliga arbetstiden som 

rimligen kan användas. Här kan exempelvis maskinhaverier eller underhållsaktiviteter leda till att en 

process inte kan nyttjas fullt ut (Jonsson & Mattson, 2011) . Rother och Shook (1999) benämner detta 

som processens uptime. 

2.2.5 Värdeadderande/Icke-värdeadderande aktiviteter 

En aktivitet är värdeadderande om den tillför något till produkten som hjälper till att uppfylla en kunds 

krav eller önskemål på denna, Chroneer och Wallström (2016) menar att en värdeadderande aktivitet är 

en aktivitet som tillför något som kunden är villig att betala för. Icke-värdeadderande aktiviteter 

uppfyller inte dessa krav, och är i praktiken synonymt med slöseri. Dessa aktiviteter delas traditionellt 

upp i sju kategorier: Överproduktion, väntetider, lagring, onödiga förflyttningar av produkter och/eller 

personal inom processer, överarbete, omarbete (vid defekter) samt onödiga transporter. Målet för 

företag är således att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter, även om det finns tillfällen då till synes 

icke-värdeadderande aktiviteter ändå är nödvändiga för att en process ska fungera. (Chroneer & 

Wallstrom, 2016). 

Dal, et al. (2013) använder värdeflödeskartläggning samt vanliga Lean-verktyg för att reducera slöseri i 

ett sömnadsföretag. De delar Chroneer och Wallstroms (2016) syn på icke-värdeadderande aktiviteter, 

och beskriver slöseri som allt utöver det minimum av resurser som behövs för att möta 

produktionskraven. I studien elemineras icke-värdeadderande aktiviteter, såsom onödiga förflyttningar 

och transporter, genom ändring av layout i produktionen. Arbetsplatserna organiserades även utifrån 

5S, vilket är en metod för effektivare och tydlig organisation av arbetsplater och arbetssätt. Vidare 

reduceras antalet artiklar i buffertlager genom sammanlänkning av tidigare separerade funktioner och 

introduktion av kontinuerligt flöde i tillverkningen. På så vis samlas inte material mellan de olika 

funktionerna och slöserier såsom lagring, onödiga förflyttningar, onödiga transporter och i viss mån 

överproduktion, minskar. (Dal, et al., 2013) 

Rother och Shook (1999) ger ett antal riktlinjer för hur värdeflödet bör modifieras för att förkorta 

ledtiderna och säkerställa att produktion endast sker då det finns efterfrågan. De rekommenderar 
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användningen av ett kontinuerligt flöde där det är möjligt. Detta resulterar i att ledtiden kortas och, som 

även ses i Dal, et al. (2013), att lager mellan processer minskas. Att betänka är dock att alla processer 

som är sammankopplade i ett kontinuerligt flöde också påverkas av varandras driftstopp (Rother & 

Shook, 1999). I de fall ett kontinuerligt flöde inte kan eller inte önskas uppnås föreslår Rother och Shook 

(1999) att ett ざpullざ-flöde används. Detta innebär att arbete i en process initieras av ett behov från en 

process nedströms i flödet. Processen försöker således inte pressa igenom så mycket som möjligt utan 

styrs istället av efterfrågan. Detta minskar mängden överproduktion samt ytterligare slöserier som 

orsakas av överproduktion. 

2.3 Materialhantering 
Förflyttning och hantering av material brukar benämnas som materialhantering. Encyclopedia Britannica 

(2014) menar att materialhantering består av tre huvudsakliga steg; uppsamling av material (transport 

av råmaterial till produktionsplats), hanteringen av material på tillverkningsplatsen; samt distribution av 

färdigt material. Hur dessa hanteringssteg ser ut i praktiken beror exempelvis på hur stora volymer som 

hanteras, hur lätthanterat materialet är och hur långt materialet ska förflyttas (Jonsson & Mattson, 

2011). Historiskt sett har utvecklingen av materialhantering gått från att se dessa steg som separata 

funktioner till att numera fokusera på ett kontinuerligt flöde genom alla dessa steg. För att uppnå detta 

flöde använder företagen metoder som exempelvis batchning, koordinering av materialförflyttningar, 

förbättringar i fabrikslayout (vilket leder till bland annat kortare förflyttningar) och att minska det totala 

antalet hanteringstillfällen (Djassemi, 2007;Encyclopedia Britannica, 2014). 

För att lyckas utföra dessa metoder för effektiv materialhantering i praktiken, det vill säga att bestämma 

storlek på batcher, bestämma en optimal väg för produkter genom försörjningskedjan eller liknande 

används idag ofta tekniska hjälpsystem för att beräkna lösningar på ovanstående problem, vilket kan 

innebära att hanteringen av material optimeras till en högre grad än vad som hade kunnat göras 

manuellt. Att tänka på vid implementering av sådana materialhanteringssystem är dock att den 

mänskliga faktorn i användningen av systemen kan skapa nya problem istället, framförallt i den 

inledande fasen efter implementering. (Chakravorty, 2009). 

2.3.1 Batchning 

När produkter eller material förflyttas genom produktionen i större grupper används batchning (Jonsson 

& Mattson, 2011). Fördelen med att hantera material i större batcher är att färre förflyttningar och/eller 

ställtider krävs. Detta bidrar dock till större lager av såväl färdiga produkter som produkter i arbete. 

Vidare så ökar även flexibiliteten vid användning av mindre batcher. Val av batchstorlek kan även vara 

beroende av kundernas önskemål. Exempelvis, som är fallet i Rother och Shook (1999), kan en 

batchstorlek anpassas till en återkommande storlek på kundorder. Barker och Rawtani (2005) knyter 

förekomsten av batcher till själva processen och definierar en batch som den mängden material som en 

process hanterar i en cykel.   

2.3.2 Cykeltider 

Enligt Rother och Shook (1999) utgörs cykeltiden hos en process av tiden det tar mellan att två, på 

varandra följande, produkter blir färdigställda i processen. En alternativ formulering skulle kunna vara 

att cykeltiden beskriver hur ofta en produkt lämnar processen. En cykeltid är ofta uppbyggd av den 

summerade tiden för ett flertal kortare aktiviteter som genomförs i sekvens. Vanligtvis är den 

värdeadderande tiden i en process mindre än processens cykeltid. Cykeltiden är i sin tur mindre än 

produktens ledtid genom tillverkningen. (Rother & Shook, 1999) 
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Cykeltid mäts enligt Rother och Shook (1999) alltid i sekunder och är en vital del av en 

värdeflödeskartläggning, då den visar hur lång tid de olika processerna tar i nuläget. För att denna 

information ska kunna användas vid analys och förbättringsarbete är det av stor vikt att processerna 

som ska mätas är väl definierade; något som kräver en identifikation och förståelse av produkternas 

värdeflöde (Rother & Shook, 1999). 

Cykeltiden har även ett nära samband med produktionsplanering, för att planeringen ska stämma 

överens med verkligheten krävs det att cykeltiderna är kända. Samtidigt kan produktionsplaneringen 

påverka cykeltiderna; en god planering leder till ett jämnt flöde genom processen vilket har visat sig leda 

till kortare cykeltider. (Ko, et al., 2003). 

Kothiyal och Kayis (2015) undersöker förhållandet mellan arbetsplatsens utformning och cykeltider vid 

monteringsarbete. De drar slutsatsen att cykeltider påverkas negativt då avståndet en komponent 

behöver flyttas, ökar. De resonerar även kring variationen i cykeltider baserat på hur långa arbetspass 

montörerna har.  
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3 Metod 
I följande kapitel ges en översiktlig beskrivning av det vetenskapliga arbetssätt samt de metoder som har 

använts i arbetet.  

3.1 Metodteori 
Olika typer av forskningsstudier skiljer sig åt i hur forskaren angriper det studerade ämnet och därtill 

kopplade frågeställningar. Vilken typ av vetenskaplig metod som väljs har betydelse för studiens 

genomförande vad avser: hur teori relateras till praktik, vilka metoder som används vid datainsamling 

och analys, vilka data som samlas in samt vilken typ av resultat som eftersöks.  

3.1.1 Deduktivt och induktivt arbetssätt 

Ett deduktivt synsätt på relationen mellan teori och praktik innebär att forskaren, utifrån redan 

existerande teori rörande det studerade området, skapar en eller flera hypoteser som sedan undersöks. 

Området som studeras blir här relativt smalt då frågeställningar och förväntade resultat noga definieras 

tidigt i studien. En studie där forskaren använder sig av ett deduktivt arbetssätt är teoriprövande. Teorin 

används som grund för praktiken. (Bryman & Bell, 2013). 

Till skillnad från det deduktiva arbetssättet formulerar den som använder sig av det induktiva 

arbetssättet teorin utifrån genomförda observationer samt resultatet av dessa. Forskningen kan på så 

vis få styras och utvecklas utefter att data samlas in och analyseras teoretiskt. Detta kan bidra till att den 

induktiva forskningen kan ta nya vägar och frågeställningar kan komma att modifieras under studiens 

gång. (Bryman & Bell, 2013). 

3.1.2 Kvantitativ metod 

Bell och Waters (2014) förklarar kortfattat att kvantitativa forskningsmetoder lämpar sig för att studera 

fakta i syfte att generera ett kvantifierbart resultat. Forskaren söker alltså att, objektivt och med så god 

precision som möjligt, svara på frågor gällande en population eller en företeelse (Holme & Solvang, 

1997). För att en kvantitativ analys ska kunna genomföras behöver insamlade data var mätbara. I de fall 

där insamlade data inte är mätbara kan de behöva omvandlas innan analys kan påbörjas (Bryman & Bell, 

2013). Detta kräver att datainsamlingsmetoderna är väl strukturerade så att rätt data samlas in (Bryman 

& Bell, 2013; Holme & Solvang, 1997). Detta försvårar även möjligheterna att använda sig av kvantitativa 

metoder vid undersökningar av mänsklig interaktion och sociala mönster (Holme & Solvang, 1997), där 

få variabler kan generaliseras till kvantitativa data utan att tappa sin mening. 

Vidare diskuterar Bryman och Bell (2013) sambandet mellan teori och praktik och menar då att 

kvantitativa metoder främst används vid prövning av redan existerande teorier. De påpekar här att 

forskare som använder kvantitativa metoder troligtvis också använder ett deduktivt arbetssätt. 

3.1.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning är, enligt Bell och Waters (2014), grundad i något vidare frågeställningar och syftar 

således heller inte till att producera ett kvantifierbart resultat. Forskaren söker snarare svara på hur ett 

fenomen upplevs. Den kvalitativa forskningen går således in mer på djupet och undersöker samband 

mellan företeelser, individer eller grupper (Holme & Solvang, 1997). Till följd av detta blir också 

metoderna för datainsamling mer ostrukturerade och delaktiga än vad de är i den kvantitativa 

forskningen (Holme & Solvang, 1997). 
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Resultatet av kvalitativ forskning ger en bred bild av det studerade fenomenet och beskriver objekt i 

system med varandra snarare än var för sig. Detta djup för dock med sig konsekvensen att den 

kvalitativa studien är begränsad i antalet undersökningsobjekt. (Holme & Solvang, 1997). 

Bell och Waters (2014) ser en koppling mellan kvalitativa metoder och ett induktivt arbetssätt. De menar 

därmed även att kvalitativ forskning i högre grad lämpas för teorigenerering än teoriprövning. Detta är 

något som även konstateras av Holme och Solvang (1997).  

3.2 Fallstudie 
En fallstudie är en forskningsdesign där ett specifikt fenomen studeras på djupet. Ofta är det en plats, 

exempelvis en fabrik, som studeras, men detta måste inte vara fallet. Bryman och Bell (2013) listar 

kända fallstudier och finner där exempel på att organisationer, platser, speciella personer och händelser 

har studerats inom ramen för fallstudier. Gemensamt för alla fallstudier är dock att fenomenet som 

studeras oftast är väl avgränsat, något som möjliggör en djupare analys, samt att studien planeras och 

genomförs på ett metodiskt vis. (Bell & Waters, 2014). 

Vanlig kritik mot fallstudien är att den inte genererar lika generaliserbara resultat som annan 

forskningsdesign (Bell & Waters, 2014; Bryman & Bell, 2013). Detta då information och resultat är för 

hårt kopplat till det specifika fallet. Enligt Bryman och Bell (2013) kan det dock diskuteras huruvida 

generalisering är målet med fallstudier då den teoretiska analysen av resultaten i sig är en form av 

teorigenerering, vilket i sådana fall skulle vara positivt för fallstudien som metod. 

3.3 Litteratursökning 
En litteraturgenomgång är en väsentlig del av en forskningsstudie. Genom att kritiskt granska den redan 

existerande vetenskapliga litteraturen som finns relaterad till det fenomen som undersöks, tillförskansar 

sig forskaren en djupare kunskap om ämnet och kan därmed fatta mer informerade beslut kring 

studiens genomförande än vad som annars hade varit möjligt (Bell & Waters, 2014). Genomgången är 

också viktig för att undvika upprepande av tidigare studier (Bryman & Bell, 2013). Bell och Waters (2014) 

påpekar dock att en litterturgenomgång kan variera kraftigt i sin omfattning beroende på projektets 

storlek, där ett kortare projekt även motiverar en kortare litterturgenomgång. Förutsättningen är 

självklart att litteraturgenomgången ändå påvisar att relevant information gällande ämnet och därtill 

kopplade metoder finns.  

3.4 Metoder för datainsamling 
Nedan beskrivs vilka metoder för datainsamling och databearbetning som är relevanta för 

examensarbetet. 

3.4.1 Processkartläggning 

För att öka förståelsen kring exempelvis hur ett företags processer är uppbyggda, hur dessa påverkar 

företagets förmåga att uppnå sina mål och hur de interagerar med varandra avdelningar emellan kan 

processkartläggning användas. En processkartläggning är särskilt effektiv för att ge ett helhetsperspektiv 

över en försörjningskedja, bidra till större kundfokus och för att utföra effektiviseringar. (Jacka & Keller, 

2002). 

Särskilt viktigt vid processkartläggning är att den som utför kartläggningen har en god kunskap om 

processernas syfte och hur de är kopplade till företagets mål redan innan själva kartläggningen är 

påbörjad. Detta för att förstå hur en lösning på ett problem i en viss process påverkar övriga processer; 
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man minskar således risken för att en lösning på ett problem ger upphov till flera nya problem. För att 

potentiella lösningar lyckosamt ska kunna implementeras i verkligheten rekommenderas att all 

inblandad personal blir väl informerade om resultatet av processkartläggningen, något som både leder 

till ökad acceptans för förändringar och att de anställda får en bättre översikt över vilket värde deras 

arbete tillför i ett helhetsperspektiv. (Jacka & Keller, 2002). 

Själva kartläggningen kan variera i utförande beroende på detaljeringsgrad och vad resultatet ska 

användas till. Jonsson och Mattson (2011)  skiljer mellan metoder för kartläggning av affärsprocesser 

och metoder för kartläggning av materialflöden. De kartläggningar som beskriver affärsprocesser 

tenderar här att se något simplare ut och kan i vissa fall utgöras av blanketter innehållande information 

gällande aktiviteters tid, kostnad och typ. Vad gäller kartläggning av materialflöden föreslår både 

Jonsson och Mattson (2011) och Oskarsson, et al. (2003) att olika figurer används för att representera 

aktiviteter såsom förädling, lagring, beslutspunkter och förflyttningar. Dessa kopplas sedan ihop i syfte 

att skapa en överblickbar karta över flödet för vidare analys. 

3.4.2 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggning introducerades i och med Rother och Shook (1999). Innan dess hade metoden 

använts på Toyota, men under ett annat namn och med något annorlunda metodik (Rother & Shook, 

1999). Värdeflödeskartläggning används idag som ett medel för producerande företag att förbättra sina 

produktionsflöden i processen att implementera och använda Lean-filosofin. Fokus ligger på att 

eliminera olika former av slöseri i produktionsflödet samt att skapa ett flöde med korta ledtider där 

eﾐdast det soﾏ efterfrågas produIeras. Istället för att produkter förflyttas i ett ざpushざ-flöde eftersträvas 

ett koﾐtiﾐuerligt flöde eller, där ett koﾐtiﾐuerligt flöde iﾐte fuﾐgerar, ett ざpullざ-flöde. Även 

informationsflöden inkluderas i kartläggningen. (Rother & Shook, 1999). 

En av fördelarna med metoden är att den tydliggör produkters flöde och således hjälper användaren att 

sluta tänka i enskilda processer. Metoden kan användas vid olika detaljeringsgrader eller nivåer. De olika 

nivåer som föreslås av Rother och Shook (1999) är: processnivå, i en enskild fabrik, över flera fabriker, 

eller över flera företag. Rekommenderat är att en första kartläggning görs i en enskild fabrik, då det är 

tillräckligt låg detaljeringsgrad för att få en tydlig bild av produktflödet samtidigt som kartläggningen 

inte blir för komplex.  

I syfte att skapa en bättre förståelse för flödet, och därmed kunna göra en kartläggning som stämmer så 

bra överens med verkligheten som möjligt, bör personen som genomför värdeflödeskartläggningen 

basera denna på förstahandsinformation. Det är alltså rekommenderat att flödet studeras och tider 

mäts på plats och att värdeflödet ritas upp baserat på dessa observationer. Vidare uppmuntras 

användandet av penna och papper framför digitala alternativ, då en skiss dels är enklare att genomföra 

på plats och dels lätt kan modifieras. (Rother & Shook, 1999). 

Då flödet studeras bör även vissa data insamlas, utöver produkternas färdväg genom fabriken. Vanliga 

data att samla in listas i tabell 1. 
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Tabell 1 - Data i värdeflödeskartläggning 

Benämning Beskrivning 
Cykeltid Tiden det tar för en produkt i en process. Mäts i sekunder. 
Ställtid Tiden det tar för processen att skifta mellan olika typer av 

produkter. Mäts i sekunder, minuter eller timmar. 
Aktiv tid (uptime) Hur stor andel av arbetstiden processen fungerar. Mäts i procent. 
Antal operatörer Hur mycket personal som arbetar i processen. 
Antal produktvarianter Hur många olika typer av produkter som produceras 
Batchstorlek Hur många produkter som flyttas tillsammans mellan aktiviteterna. 
Tillgänglig arbetstid Minus pauser. Mäts i sekunder. 
Andel kassationer Andel produkter som kasseras. Mäts i procent. 

 

Dessa data beskriver tillsammans med skissen av värdeflödet hur lång tid det tar för en produkt att flöda 

genom värdekedjan, hur stor andel av denna tid som är värdeadderande, samt var eventuella flaskhalsar 

finns. 

Då nuläget finns kartlagt ska ett alternativt värdeflöde ritas upp i en ny karta. Det är här som 

förbättriﾐgarﾐa a┗ flödet sker geﾐoﾏ att ざpushざ-flöden elimineras till förmån för kontinuerligt flöde 

eller, där det är ﾐöd┗äﾐdigt, ざpullざ-flöden. Om detta kräver att processer förbättras, exempelvis genom 

minskning av ställtider, indikeras detta på den nya kartan. Slutligen ska förbättringarna realiseras. Exakt 

hur detta ska ske beror på vilka förändringar som behöver göras och varierar från fall till fall.  

Seth, et al. (2017) studerar hur värdeflödeskartläggning kan användas vid komplicerade förutsättningar 

vid tillverkning. Med komplicerade förutsättningar menar de i detta fall produkttyper med 

kundorderpunkt väldigt tidigt i värdeflödet (engineer-to-order) samt produktkategorier med stor 

variantbredd och låga volymer per variant. De anser att dessa förutsättningar inte täcks i den 

beskrivning som Rother och Shook (1999) ger av värdeflödeskartläggning som metod. Resultatet är ett 

antal rekommendationer till praktiker och forskare, gällande hur värdeflödeskartläggning kan användas 

vid ovanstående förutsättningar.  

3.4.2.1 Tidsstudie 

För att korrekt kunna beskriva och analysera en studerad process behöver tidsåtgången för samtliga 

ingående aktiviteterna identifieras. Enligt Rother och Shook (1999) görs detta lämpligast med hjälp av 

ett tidtagarur i samband med att en nulägeskarta ritas upp. Att själv mäta aktivitetstiderna istället för att 

förlita sig på tidigare uppmätta tider rekommenderas, då historiska mätningar riskerar att beskriva en 

utdaterad variant av den aktiviteten (Rother & Shook, 1999). 

Ekdahl och Kedbäck (2016) använder sig av tidsstudier och beskriver metoden klockstudier. Tidtagarur 

används då i syfte att mäta tiden för aktiviteter i en produktionsprocess. Klockstudier beskrivs kunna 

utföras enligt två olika metoder, snapbackmetoden eller den kontinuerliga mätningen. 

Snapbackmetoden, som lämpas bäst för långa cykeltider, går ut på att observatören nollställer klockan 

mellan varje aktivitet. Vid användning av den kontinuerliga metoden noteras endast tiderna ner under 

tiden klockan tickar, vilket passar sig bäst för mätning av korta cykeltider. Beroende på hur långa 

cykeltider som mäts behöver olika många observationer göras. Tabell 2 visar antalet rekommenderade 

observationer för olika cykeltider. Ytterligare en faktor att ta med i beräkningarna är tidsskillnader som 
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klassas som avvikelser, exempelvis pauser i arbetet (toalettbesök med mera), trötthet, förseningar på 

grund av samtal med kollegor eller variationer i de produkter som bearbetas. Olika personal som utför 

samma arbete kan ge upphov till avvikelser på upp till 50% och således bör även faktorer som 

exempelvis personalerfarenhet tas hänsyn till vid utförande av tidsstudier. (Ekdahl & Kedbäck, 2016). 

Tabell 2 - Antal observationer beroende på cykeltid (Freivalds, 2014 i Ekdahl & Kedbäck 2016, sid 18) 

Cykeltid (minuter) Antal observationer 
0,10 200 
0,25 100 
0,50 60 
0,75 40 
1,00 30 
2,00 20 
2,00 – 5,00 15 
5,00 – 10,00 10 
10,00 – 20,00 8 
20,00 – 40,00 5 
40,00 - uppåt 3 

 

3.4.3 Observationer 

När observationer används som metod för datainsamling studeras ett arbetsmoment, möte eller annan 

situation av en observatör. Beroende på vilka data som eftersöks noterar observatören vad som sker 

och använder sedan detta i studien. Observationer kan utföras på ett flertal olika sätt, vilket som är bäst 

lämpat skiljer sig från studie till studie och beror exempelvis på vad som studeras, vilka data som 

förväntas samlas in och hur omfattande studien är (Bell & Waters, 2014). Viktigt för alla typer av 

observationer är att observatören är väl förberedd och vet vilka typer av data som eftersöks och vad 

som ska observeras i syfte att samla in dessa data. Det bör även vara fastställt att observationer är en 

lämplig insamlingsmetod. (Bell & Waters, 2014). 

Vad gäller olika typer av observationer så kan följande nämnas: strukturerade observationer, 

ostrukturerade observationer och deltagande observationer. Med strukturerade observationer menas 

att observatören på förhand har bestämt vilka data som ska samlas in. Detta kräver att det finns en 

hypotes gällande vilka typer av data som är relevant att samla in. (Bell & Waters, 2014). Till skillnad från 

strukturerade observationer har fokusområden i ostrukturerade observationer inte bestämts på 

förhand. Observatören har således inga förbestämda kategorier för de data som samlas in, utan väntar 

till analysfasen med att strukturera och klassificera insamlade data. (Bell & Waters, 2014). 

Istället för att observera ett fenomen utifrån, utan att observatören blandar sig i det som sker, kan 

observationer även göras deltagande. I deltagande observationer deltar observatören själv i det 

studerade skeendet. Observatören får då en förstahandsupplevelse av det som studeras. Genom att 

observatören är direkt involverad ökar dock risken för att insamlade data ska vara färgade av 

observatörens egna åsikter. Om deltagande observationer ska genomföras måste detta tas hänsyn till 

och undvikas i största möjliga mån. Att genomföra deltagande observationer kan vara tidskrävande och 

lämpar sig inte för mindre studier. (Bell & Waters, 2014). 
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3.4.4 Intervjuer 

Att använda intervjuer kan vara en flexibel, men utmanande, datainsamlingsmetod. Risken att 

intervjuaren ofrivilligt påverkar genom tonfall, ordval eller formuleringar är påtaglig. Genomfört på rätt 

vis möjliggör dock intervjun för såväl effektiv insamling som uppföljning av information. (Bell & Waters, 

2014) 

När intervjuer diskuteras i metodsammanhang brukar två angreppssätt nämnas: strukturerad och 

ostrukturerad intervju. Med strukturerad intervju menas att samtliga frågor är noggrant förberedda och 

formulerade, vilket förenklar förandet av anteckningar samt bearbetning och analys av svaren. Ofta kan 

svaren här kodas om till siffror för att ytterligare förenkla. Ostrukturerade intervjuer ställer något större 

krav på intervjuarens färdigheter. I en ostrukturerad intervju behandlas snarare ett ämne än specifika 

frågor. Bell oIh Waters ふヲヰヱヴぶ jäﾏför deﾐ ostrukturerade iﾐter┗juﾐ ﾏed ett ざgi┗aﾐde saﾏtalざ, ﾏeﾐ 
påpekar samtidigt att det är viktigt att intervjuaren vet om vilken typ av information som eftersöks och 

hur den ska fås fram i intervjun. 

3.5 Kvalitetssäkring 
Holme och Solvang (1997) konstaterar att kvaliteten på den obearbetade informationen är direkt 

avgörande för hur tillförlitligt resultatet blir; analyser och sammanställningar är därför meningslösa om 

inte undersökningen uppnått tillfredsställande nivåer av validitet och reliabilitet. Vid insamling av 

information är det viktigt att ställa sig frågan om insamlingen är tillräckligt genomtänkt, det vill säga att 

undersökningen innebär att resultaten är relevanta för frågeställningen. För att resultaten inte ska 

innehålla vissa felaktiga uppgifter, exempelvis till följd av otydligheter i hur insamlingen ska gå till eller 

på grund av hanteringsfel av information så är det viktigt att noggrannheten i insamlingen är hög och att 

resultaten kontrolleras. (Holme & Solvang, 1997).  

Enligt Holme & Solvang (1997) är validitet beroende på vad som mäts, vilket innebär att en hög validitet 

uppnås om insamlingen är väl sammankopplad med frågeställningen. I syfte att förbättra validiteten i ett 

projekt kan triangulering användas. Triangulering innebär att flera olika metoder används för att 

undersöka samma sak. På så vis kan resultatet av en undersökning bekräftas och därmed bli mer troligt. 

(Bell & Waters, 2014) En hög grad av reliabilitet uppnås genom att mätningarna är väl utförda och att 

resultatet bearbetas noggrant. 

Vid mätningar och analyser är det av stor vikt att de som utför dessa inte har någon särskild agenda eller 

av någon annan anledning låter sina egna tankar eller värderingar påverka resultatet på något sätt. Ett 

exempel på bristande objektivitet kan vara om den som utför datainsamlingen har personlig vinning på 

om utfallet formar sig på ett visst sätt. Det är även viktigt att alla tillvägagångssätt och val som görs 

motiveras väl och understöds med hjälp av vetenskaplig litteratur. (Ejvegård, 2009). 

3.6 Tillvägagångssätt 
I detta examensarbete studeras ett specifikt fall på djupet och den planerade tiden för arbetet är relativt 

kort, vilket pekar mot att en fallstudiedesign bör användas. Vidare passar en kvalitativ metod bättre än 

en kvantitativ; dels då resultatet som eftersöks är ett samband mellan produktegenskaper och 

tidsåtgång och dels eftersom värdeflödeskartläggning är en kvalitativ metod (Rother & Shook, 1999). 

Bryman och Bell (2013) kopplar samman kvalitativa metoder med en induktiv inriktning vad avser 

relationen mellan teori och praktik. Eftersom teorin i detta fall ligger till grund för datainsamling, och i 

viss mån analys, är dock examensarbetet teoriprövande och har således en deduktiv inriktning. 
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Figur 3 redogör för aktiviteterna i examensarbetet samt hur de är sammanlänkade. Arbetet är uppdelat i 

två faser. I den första fasen definieras problem och bulken av datainsamlingen sker. I den andra fasen 

analyseras insamlade data i relation till frågeställningarna. Detta sker möjligtvis med stöd av en utökad 

litteratursökning samt ytterligare intervjuer.  

Figur 3 - Examensarbetets arbetsgång 

3.6.1 Litteratursökning 

I litteratursökningen inkluderas dels litteratur som beskriver de metoder som används i examensarbetet 

och dels litteratur som beskriver det studerade problemområdet. Därtill har ytterligare litteratur behövt 

läsas kopplat till resultaten och hur dessa ska tolkas och analyseras. Då examensarbetets förhållningssätt 

till teorin är deduktiv är litteraturgenomgångens främsta syfte vara att bygga en stabil teoretisk grund 

för att sedan kunna applicera denna på det praktiska fallet. 

För sökning av vetenskaplig litteratur har framförallt Linköpings universitets biblioteks funktion 

UniSearch att användas, men även Google Scholar i de fall specifika artiklar inte kan nås via UniSearch. 

Den typ av litteratur som framförallt har varit aktuell vid sökningar är problemrelaterad litteratur och 

forskningsstudier där samma eller liknande metoder har använts. Dessa betraktas som relevanta både 

för examensarbetets datainsamlingsmetoder såväl som för dess analysmetoder. Övrig metodlitteratur, 

den som berör det vetenskapliga arbetssättet, har hämtats ur metodböcker som generellt beskriver 

vanliga forskningsmetoder. Dessa metodböcker har lånats på Linköpings universitets bibliotek. 

Litteratursökning i UniSearch har skett i flera olika steg. Utifrån ett övergripande område (exempelvis 

planering eller materialhantering) genomfördes en första sökning. Inledningsvis behövde antalet träffar 

minskas till ett hanterbart antal genom att sökord lades till eller modifieras. Sökning har även skett i 
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specifika journaler, såsom International Journal of Production Research (IJPR), i syfte att minska antalet 

träffar. Ett hanterbart antal träffar ansågs vara upp till ca 400st. I det andra steget har titlarna för 

samtliga träffar lästs och de som inte bedömdes vara intressanta för examensarbetet sorterades bort. 

Antalet artiklar bör efter detta ha sjunkit till max 50st. Vidare lästes sammanfattningarna för dessa 

artiklar och ytterligare en gallring skedde. Slutligen lästes kvarvarande artiklar, vilket endast var ett fåtal, 

och de som ansågs relevanta för examensarbetet inkluderades. De sökord som har använts och vilka 

artiklar som har blivit funna med dessa sökord återfinns i tabell 3. 

Tabell 3- Litteratursökning 

Sökord Datum Träffar Funna artiklar 
Lars Medbo 2017-05-22 297 (Hansson et al, 2016) 
tidsstudie 2017-05-22 138 (Ekdahl & Kedbäck, 2016) 
Logistics introduction 2017-05-22 41 667 (Ghiani, et al., 2013) 
Improving internal logistics manufacturing 2017-05-24 213 (Ucar & Bayrak, 2015) 
Steel Industry 2017-05-24 298 685 (Marketline, 2016) 
value stream mapping 2017-05-25 7 084 (Seth, et al., 2017) 
planning 2017-06-13 5 549 992  
Planning (i IJPR) 2017-06-13 7 845  
Planning manufacturing (i IJPR) 2017-06-13 5 494 ふHadaś, et al., ヲヰヱヴぶ 

(Um, et al., 2017) 
(Womer, et al., 2016) 

Capacity planning manufacturing (i IJPR) 2017-06-13 420 (Gupta, et al., 2006) 
Capacity planning production (i IJPR) 2017-06-13 1 136  
Production planning industry (i IJPR) 2017-06-13 1 418  
Capacity planning production operation 
(IJPR) 

2017-06-13 519  

Capacity planning production operation 
industry (IJPR) 

2017-06-13 136 (Feng, et al., 2011) 

Theory of constraints 2017-08-29 478 084  
Theory of constraints in manufacturing 
(endast akademiska tidskrifter) 

2017-08-29 15 784  

Bottleneck theory of constraints in 
manufacturing 

2017-08-29 633  

Bottleneck theory of constraints in 
manufacturing (endast akademiska 
tidskrifter) 

2017-08-29 405 (Chakravorty & Atwater, 
2006) 

Standard time 2017-09-28 1 792 808 (Sookdeo, 2016) 
Standard time manufacturing 2017-08-29 99 101 (Razmi & Shakhs-Niyaee, 

2008) 
ざstaﾐdard tiﾏeざ ﾏaﾐufaIturiﾐg ふeﾐdast 
akademiska tidskrifter) 

2017-08-29 342 (Nakayama, et al., 2002) 
(Ko, et al., 2007) 
(Singer, et al., 2014) 

Batch manufacturing 2017-08-29 68 915  
Batch manufacturing industry 2017-08-29 11 629 (Barker & Rawtani, 2005) 
Waste and Value, Lean 2017-08-30 3577 (Chroneer & Wallstrom, 

2016) 
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Eliminating waste manufacturing 2017-09-15 1 734  
さEliﾏiﾐatiﾐg ┘asteざ ﾏaﾐufaIturiﾐg (endast 
akademiska tidskrifter) 

2017-09-15 186 (Dal, et al., 2013) 

Material handling 2017-09-21 213 112 (Encyclopedia Britannica, 
2014) 

Improving material handling 2017-09-21 1513 (Djassemi, 2007) 
(Chakravorty, 2009) 

Elimination of bottlenecks in production 2017-09-24 109 ふTreHuňa, et al., ヲヰヱヴぶ 
Bottleneck detection 2017-09-24 3121 (Subramaniyan, et al., 2016) 

 

Såväl vetenskapliga artiklar som annan litteratur kan i sig referera till ytterligare relevanta artiklar. Dessa 

har i sådana fall också inkluderas i litteraturgenomgången. Artiklar som har sökts upp på detta vis 

redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 - Litteratur funna i referenser från andra vetenskapliga artiklar 

Artikel Funnen i 
(Kothiyal & Kayis, 1995) (Hansson et al, 2016) 
(Freivalds, 2014) (Ekdahl & Kedbäck, 2016) 

 

3.6.2 Datainsamling 

I examensarbetets inledande fas skedde datainsamling med hjälp av intervjuer och observationer. Dessa 

har bidragit till problemformuleringen samt fungerat förberedande inför värdeflödeskartläggningen. En 

översikt över genomförda intervjuer finns i tabell 5. Vad gäller observationerna så har dessa genomförts 

under 28/6 till 30/6 2017. 

Tabell 5 - Genomförda intervjuer 

Respondent Datum 
Produktionschef 7/6-2017 
Produktionsledare #1 28/6-2017, 29/6-2017 samt 15/9-2017 
Operatör 28/6-2017 
Produktionsledare #2 29/6-2017 

 

I syfte att kunna dra slutsatser kring samtliga produkter utan att behöva studera varje unik produkt bör 

dessa struktureras i mindre grupper som sedan kan studeras (Holme & Solvang, 1997; Rother & Shook, 

1999). Det finns här ett flertal olika tillvägagångssätt som kan användas i syfte att identifiera ett urval av 

produkter som är representativt för samtliga produktvarianter. Rother och Shook (1999) föreslår att 

produkter som bearbetas i samma serie av processer eller aktiviteter, grupperas tillsammans. Att kunna 

påvisa att ett urval är representabelt för hela populationen är i de flesta fall av största vikt då statistiska 

beräkningar ska utföras. I detta fall söks ett samband mellan specifika egenskaper hos produkterna och 

hur lång tid de vistas i slipavdelningen. Vikten som läggs vid urvalets representabilitet är då inte lika stor 

(Holme & Solvang, 1997). I praktiken delades produkterna in i grupper baserat på vad som är logiskt 

utifrån bedömningar om vilka produktegenskaper som är relevanta. Det är dessa egenskaper som främst 
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identifierades genom kortare, strukturerade intervjuer med produktionsledare och operatörer i 

slipavdelningen. Utifrån resultatet av intervjuerna kunde produktgrupperna definieras.  

Under intervjuerna ställdes även frågor gällande vilka aktiviteter som ingår i processen och vem som gör 

vad vid vilken tidpunkt. Intervjusvaren kombinerades med strukturerade observationer, där arbetet i 

slipavdelningen har observerats och aktiviteter identifierats, i syfte att upprätta en lista över relevanta 

aktiviteter att studera i värdeflödeskartläggningen. Flera olika slipbås och produkter observerades för att 

tidigt kunna identifiera skillnader mellan produkter och operatörer och vilka aktiviteter som används i 

vilken följd. 

Samtliga aktiviteter från det att en produkt placeras på uppställningsplatsen i slipavdelningen till dess 

att den lämnar avdelningen har observerats. Således inkluderas samtliga förflyttningar som berör en 

produkt såväl som aktiviteter relaterade till bearbetningen. Även aktiviteter som utförs av operatörerna 

mellan olika order observeras för att kunna bestämma vilka aktiviteter som bör definieras och mätas 

som ställtid. 

3.6.3 Värdeflödeskartläggning 

Utifrån resultatet av observationer och intervjuer genomfördes en värdeflödeskartläggning för var och 

en av de produktgrupper som valts ut som representativa för de olika produktkategorierna. 

Insamlingen av data till värdeflödeskartläggningen utgjordes till stor del av en tidsstudie per aktivitet 

och produktgrupp. Tidsstudien genomfördes under vecka 27 och 28 2017. I enighet med Ekdahl och 

Kedbäck (2016) genomfördes en klockstudie med kontinuerlig mätning. Detta innebär att tidtagningen 

inte avbryts, utan en mellantid tas då operatören byter aktivitet. Då aktivitetsföljden varierar mellan 

olika produkter och operatörer noterades under mätningarna vilken aktivitet som kopplas till vilken 

mellantid. Vilka aktiviteter som identifierats presenteras i tabell 6. I tabellen finns kolumner för 

beskrivning av aktiviteten, den förkortning som har använts vid tidmätning, samt definitioner för 

aktivitetens start och stopp. 

Tabell 6 - Aktiviteter 

Aktivitet Förkort
ning 

Start Stopp 

Slipa inkörning från 
tillskärning 

SI Plockar upp vinkelslip Vinkelslip tillbakalagd och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Slipa hål SH Plockar upp vinkelslip Vinkelslip tillbakalagd och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Slipa kanter (vid klass 2) SK Plockar upp vinkelslip Vinkelslip tillbakalagd och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Plock av verktyg, pallar 
eller övrigt material, 
som inte kan kopplas till 
annan aktivitet 

PL Lämnar arbetsplats Återvänder till arbetsplats 

Markering MA Plockar upp 
markeringsmaterial för 

Operatören återvänder till 
arbetsplatsen 
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markering av enskild 
produkt 

Kontrollera planhet P Plockar fram mätverktyg Mätverktyg tillbakalagt och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Kontrollera mått M Plockar fram mätverktyg Mätverktyg tillbakalagt och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Kontrollera vinkelräthet VR Plockar fram mätverktyg Mätverktyg tillbakalagt och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Kontroll och slipning KS Kontrollerar ytan (genom 
att se och känna) och/eller 
plockar fram slipverktyg 

Verktyg tillbakalagd och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Lyft + kontroll och 
skrapning 

LKS Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers Skrapa tillbakalagd och 
operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Vändning V Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller greppar produkten 
(vid vändning för hand) 

Produkt vänd och eventuellt 
tillrättalagd 

Justering för bättre 
åtkomst 

J Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller greppar produkten 
(vid justering för hand) 

Produkt tillrättalagd 

Justering och kontroll JK Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller greppar produkten 
(vid justering för hand) 

Produkt tillrättalagd 

Justering + kontroll och 
slipning 

JKS Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller greppar produkten 
(vid justering för hand) 

Produkt tillrättalagd och 
verktyg tillbakalagda 

Räkning R Operatör påbörjar räkning 
av packade produkter 

Operatören har räknat 
färdigt och påbörjar ny 
aktivitet 

Flytta produkt till 
packpall 

FP Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller avslutar bearbetning 
på hängande produkt 

Operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Flytta produkt till 
riktpall 

FR Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller avslutar bearbetning 
på hängande produkt 

Operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Flytta produkt till 
svetspall 

FS Operatör ざhäﾏtarざ tra┗ers 
eller avslutar bearbetning 
på hängande produkt 

Operatör har återvänt till 
arbetsplatsen 

Hämta truck HT Operatör lämnar 
arbetsplatsen 

Operatör återvänder med 
truck 

Transport av pall till FVL TF Operatör påbörjar 
upplockning av pall 

Operatör återvänder till 
arbetsplatsen utan truck 

Transport av pall till rikt TR Operatör påbörjar 
upplockning av pall 

Operatör återvänder till 
arbetsplatsen utan truck 
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Transport av pall till 
svets 

TS Operatör påbörjar 
upplockning av pall 

Operatör återvänder till 
arbetsplatsen utan truck 

Kontrollera ASKI KA Plockar upp/tittar på ASKI Operatören återvänder till 
arbetsplatsen 

Märkning av pall MP Plockar fram märkmaterial Operatören återvänder till 
arbetsplatsen 

Övrigt (tid som ej kan 
kopplas till arbetet) 

Ö Lämnar arbetsplats eller tar 
paus i arbetet 

Återvänder till arbetsplats 
och återupptar arbetet 

 

Aktiviteterna samt tiderna på de ifyllda formulären fördes sedan över till Excel för vidare bearbetning. 

Resultatet av mätningarna är cykeltider för aktiviteterna, ställtider och andel aktiv tid i processen. 

Utöver tidsstudien noterades även batchstorlekar, andel fel samt hur många pallar obearbetat material 

som väntade på uppställningsplatsen. 

Sättet som värdeflödeskartläggning används i denna studie skiljer sig något från vad som 

rekommenderas av Rother och Shook (1999). Enligt dem är det meningslöst att rita upp en nulägeskarta 

utan att även rita upp och realisera ett framtida, önskvärt läge, där lean-principer har implementerats. I 

examensarbetet har dock värdeflödeskartläggning använts endast för att kartlägga nuläget. Orsaken till 

att ett framtida läge inte definieras är att syftet med examensarbetet inte är att implementera och 

underhålla lean-principer. Metoden används dock ändå då den förväntas ge eftersökt information om 

hur processen är utformad på ett tydligt och effektivt sätt. 

3.6.4 Analys 

Slutligen genomfördes en analys som ämnar ge svar på de frågeställningar som definierades i 

inledningskapitlet.  

Frågeställning 1) 

Mot bakgrund av vilka produktegenskaper som påverkar tidsåtgången, vilka produktkategorier bör 

produkterna delas upp i? 

Utifrån data som samlats in genom observationer och intervjuer förs ett resonemang för att identifiera 

produktegenskaper som leder till skillnader i tidsåtgång. Helst ska intervjuerna och observationerna här 

peka på att samma produktegenskaper är relevanta. Rother och Shook (1999) rekomenderar en 

indelning helt baserad på vilka process-/aktivitetssteg en aktivitet genomgår. I detta fall liknar dock de 

flesta produkterna varandra ur detta avseende och således görs även skillnad på produkter där samma 

aktivitet tar väldigt olika lång tid att genomföra. 

Frågeställning 2)  

Hur ser värdeflödet ut i slipprocessen?  

Enligt rekommendationer från Rother och Shook (1999) baseras värdeflödeskartan på 

förstahandsinfomration insamlad genom intervjuer samt egna observationer och mätningar. En 

värdeflödeskarta upprättas för varje produktgrupp, där aktiviteter som är vanligt förekommande hos 

produkterna inom produktgruppen inkluderas. Aktiviteter som rör enskilda produkter och enbart 

observeras någon eller ett fåtal gånger syns i värdeflödeskartan. I det fallet dessa aktiviteter utgörs av 

kontroller eller liknande tas de dock upp separat. 
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Som synes av aktivitetslistan i tabell 5 finns ett flertal aktiviteter som liknar varandra. Då det inte är 

funktionellt att representera samtliga dessa aktiviteter på en värdeflödeskarta slås de samman till större 

grupper. 

Frågeställning 3) 

Hur lång tid tar varje aktivitet i slipprocessen för de olika produktkategorierna? 

Tidsstudien ligger till grund för den tidsåtgång som identifieras per produktgrupp och aktivitet. 

Cykeltiden för en aktivitet utgörs av ett medelvärde för samtliga uppmätta tider inom produktgruppen. 

Frågeställning 4) 

Vilka aktiviteter i slipprocessen är värdeadderande och hur kan identifierade slöserier elimineras? 

Bedömningen av vilka aktiviteter som är värdeadderande respektive icke-värdeadderande görs utifrån 

Chroneer och Wallstroms (2016) och Dal, et al.s (2013) definition av vad som utgör en värdeadderande 

aktivitet och inte. Således identifieras vilka aktiviteter som kunden är villig att betala för. De aktiviteter 

som bedöms är de som inkluderas i värdeflödeskartläggningen. 

I resultatkapitlet följer sedan en diskussion utifrån den teoretiska bakgrunden och Stål AB s egna tankar 

gällande hur icke-värdeadderande aktiviteter och slöserier kan elimineras ur produktionen. 

3.6.5 Validitet och reliabilitet i examensarbetet 

För att uppnå en högre grad av validitet på studien som helhet och datainsamlingen i synnerhet, krävs 

stor noggrannhet under datainsamlingen, i enighet med vad som rekommenderas av Holme och Solvang 

(1997). Det är här nödvändigt att använda triangulering för att säkert kunna identifiera aktiviteter och 

ringa in relevanta produktegenskaper (Holme & Solvang, 1997). Detta gjordes genom att utföra 

testmätningar samt genom intervjuer med produktionschef och personal i slipavdelningen, där frågor 

ställdes gällande hur de uppfattade processen och vad de ansåg vara tidsdrivande produktegenskaper. 

Validiteten säkerställs även genom att i denna rapport noggrant definiera och motivera såväl problemet 

som val av metoder som används i studien utifrån den vetenskapliga litteratur som finns relaterad till 

ämnet (Ejvegård, 2009).  

Reliabilitet fastställs för examensarbetet som helhet genom att metoden och eventuella antaganden 

noggrant dokumenteras. Sådan typ av dokumentation möjliggör en upprepning av studien, med 

liknande resultat som följd. Vidare fastställs reliabilitet vid datainsamlingen genom noggrann 

förberedelse och inledande observationer (Holme & Solvang, 1997), dessa förberedelser är 

dokumenterade i detta metodkapitel. Stor vikt ligger här vid att formulären är tydliga och 

lättanvändbara då tidmätningar inleds, något som uppnåddes genom att utföra testmätningar för att få 

kunskap om vad formulären var tvungna att innehålla. Dessa testmätningar bidrog även till vi kunde 

försäkra oss om att tidtagningsmetoden var tillförlitlig vilket ytterligare bidrar till studiens reliabilitet. 

Gällande tidsstudien hade det bästa varit att kunna beräkna standardtider för produkterna. I denna 

fallstudie är standardtider dock svåra att bestämma på grund av den stora produktvariationen, vilket gör 

att det skulle krävas stora mängder mätningar för att fastställa standardtider för alla olika produkter. 

Många produkter är dessutom unika, vilket gör att observationer och mätningar inte är möjliga, och 

bestämningen av standardtider måste alltså ske med hjälp av någon annan metod. En indelning av 

produkterna i grupper liknande den som görs av Ko, et al. (2007) utförs dock.   



23 
 

4 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel beskrivs slipprocessen utifrån de observationer och intervjuer som genomförts. Initialt 

beskrivs slipavdelningens utseende, delarna i bearbetningen samt det generella värdeflödet. Detta följs 

upp med en beskrivning av vilka produktegenskaper som anses relevanta för studien samt en 

redogörelse för nulägets tidsättningsmetod. Kapitlet avslutas med en uppräkning av vilka 

förbättringsförslag som redan finns för slipavdelningen. 

4.1 Layout 
Slipavdelningen består av en uppställningsplats för obearbetade produkter, ett antal slipbås samt två 

bandslipar. Figur 4 ger en översiktsbild över layouten. 

Fyra av slipbåsen samt bandsliparna är placerade längs 

tre av uppställningsplatsens sidor. Den sista sidan är 

öppen ut mot truckgången och blästringsavdelningen. 

Slipbås A är avsett att hantera större produkter och har 

således en större arbetsyta och använder sig av 

taktraversen. Slipbås B, C och D är utrustade med varsin 

egen travers och avsedda att hantera mellanstora till 

stora produkter. De två bandslipsstationerna består 

endast av en bandslip och två arbetsbord per station, 

ett för obearbetade produkter samt ett för bearbetade 

produkter. Produkter förflyttas här för hand. Slipbås E, F 

och G är placerade på andra sidan bandsliparna. Dessa 

är lite mindre och utrustade med lyftarmar istället för 

vanliga traverser. Dessa bås kan hantera små och 

medelstora produkter. Truckar som används vid 

förflyttning av produkter och arbetsbord finns placerade 

i anslutning till blästeravdelningen eller 

uppställningsplatsen. 

Förflyttningar av produkter utanför båsen sker i 

allmänhet med hjälp av truck och det är alltid hela pallar 

som förflyttas. Väl i båsen sker hantering för en produkt 

i taget med hjälp av en travers utrustad med magnet, 

alternativt för hand om bearbetning sker vid 

bandsliparna. 

Layouten inne i slipbåsen varierar något från bås till bås, 

men kan generellt beskrivas som i figur 5. Två bord för 

att placera färdiga samt obearbetade produkter, är 

placerade mitt i båset. I taket ovanför borden finns en 

travers monterad, med vilken operatören kan flytta 

produkter mellan de båda borden. I bakre änden av båset finns ett förvaringsbord med verktyg, 

mätinstrument och dokumentation av olika slag förvaras. I fallet med bandsliparna står dessa mer öppet 

i avdelningen och saknar förvaringsbord. Istället är en bandslip placerad mellan de två borden. 

Figur 4 - Layout i slipavdelningen 

Figur 5 - Layout i slipbåsen 
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4.2 Bearbetning 
Vid bearbetningen av en produkt slipas och kontrolleras produkten tills den möter kundens krav. Tabell 

7 beskriver de olika åtgärderna som har observerats. I vilken ordning detta görs varierar något beroende 

på produktens utseende och vilket slipbås produkten hanteras i. 

Tabell 7 - Åtgärder vid bearbetning 

Åtgärd Beskrivning 
Slipa inkörning Inkörningen är start- och stoppunkten vid tillskärningen. Här finns oftast en 

metallflik som behöver slipas bort med vinkel- eller bandslip. 
Skrapa slagg Slagg är skräp som har fastnat på undersidan av produkten i 

tillskärningsprocessen. Slagg sitter oftast ganska löst och skrapas bort med 
skrapa. 

Slipa smältdroppar Smältdroppar är små metalldroppar som fastnar på nedre kanterna av 
produkten då stålet smälter vid tillskärningen. Dessa sitter hårdare än slagg 
och kan behövas slipas med vinkel- eller bandslip. 

Bryta kanter När kanterna bryts slipas de med vinkel- eller bandslip för att avlägsna den 
räta vinkeln och jämna ut kanten. 

Kontrollera planhet Planheten hos en produkt kontrolleras med hjälp av en rak metallstav som 
läggs över produkten. En bricka med tjocklek motsvarande felmarginalen 
för planhet används sedan för att kontrollera produkten. Om brickan går 
att passa in mellan produkten och metallstaven behöver produkten riktas. 
Detta görs av personalen vid packavdelningen. 

Kontrollera mått Produkten mäts med måttband. Detta görs främst för produkter som finns 
i liknande form och storlek, för att kontrollera att rätt produkt bearbetas. 

Kontrollera vinkelräthet Vinkelrätheten hos kanterna kontrolleras med vinkelhake. Om åtgärd 
behövs kan produkten behöva slipas och/eller svetsas. 

Kontrollera skärsår Skärsår kan uppstå då skärmaskinen av någon anledning skär snett. Ofta 
uppstår de i samband med start och stopp. I många fall kan dessa 
accepteras av kunden, annars behöver de svetslagas. Svetslagning sköts i 
ett separat bås av tillskärningspersonalen. 

Kontrollera diameter på 
hål samt utvidga hål 

Hos vissa produkter behöver hålstorleken vara inom en snäv felmarginal. 
Då det även finns en felmarginal hos skärmaskinerna görs dessa hål med 
flit något små, för att sedan utvidgas i slipavdelningen. Kontroll sker med 
eﾐ ざtolkざ, ett Iyliﾐdriskt ﾏät┗erktyg soﾏ ska passas iﾐ i hålet. 

4.2.1 Slipklasser 

Varje produkt har en slipklass som bestäms utifrån kundens önskemål. Slipklasserna beskriver hur 

noggrant produkterna ska bearbetas. Slipklasserna finns beskrivna i tabell 8. 

Tabell 8 - Slipklasser 

Slipklass Bearbetning 
0 Slipning sker endast på inkörningen. Allt slagg avlägsnas. 
1 Kraven för slipklass 0 samt borttagning av smältdroppar. 
2 Kraven för slipklass 1 samt brytning/slipning av samtliga kanter. 
3 Kraven för slipklass 2 med kravet att kanterna ska vara slipade i 

ヴヵ⁰ oIh slipytaﾐ ska ┗ara minst 2mm bred. 
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Som synes av slipklasserna blir bearbetningen mer avancerad ju högre slipklass produkten har. Slipklass 

3 används dock sällan i slipbåsen. Ofta handlar det om specialprodukter tillverkade mot kundorder. 

Slipklass 3 används istället för specifika produkter som bearbetas i en annan del av anläggningen, då de 

är för stora för att hanteras i båsen. 

4.2.2 ASKI 

Den artikelspecifika kontrollinstruktionen (ASKI) är ett dokument som visar relevant information om 

produkterna. Detta inkluderar artikelnummer, produktegenskaper (tjocklek och mått), vilka kontroller 

som ska göras (exempelvis mäta planhet eller kontrollera att måtten stämmer), slipklass, om hålen ska 

slipas eller ej, samt instruktioner för hur produkterna ska packas. Packinstruktioner är olika avancerade 

beroende på kundens önskemål och behöver ibland beskrivas i ett separat dokument som medföljer 

ASKI. På varje ASKI står även vems ansvar det är att utföra kontroller. Oftast ligger detta ansvar på 

operatören i slipavdelningen, men undantag finns. En utskriven ASKI följer varje order för att operatören 

lätt ska kunna se hur produkterna ska slipas och hanteras. 

4.3 Beskrivning av flöde 
I början av slipprocessen placeras order på uppställningsplatsen, runt vilken slipbåsen är arrangerade. 

Detta görs av personalen vid blästringen, vilket är den föregående processen. När produkterna är 

färdigblästrade packas de på EU-pallar, där maxvikten är satt till 1000kg. Förflyttningen till 

uppställningsplatsen sker vartefter pallarna vid blästringen fylls på. Hur många förflyttningar som sker 

beror på hur många produkter som får plats på en pall samt antalet produkter på en order. I de fall en 

order är uppdelad på flera pallar kan denna påbörjas i slipprocessen innan hela ordern är blästrad. 

Väl på uppställningsplatsen arrangeras pallarna i ett antal köer, vilka sedan ska arbetas av en åt gången. 

Vid observationerna placerades order innehållandes större produkter i närheten av A-båset och order 

innehållandes mindre produkter, med en uppskattad vikt under 7,5kg, i närheten av bandslipen, då 

dessa kan hanteras för hand. Detta frångicks dock relativt ofta med följden att produkterna på 

uppställningsplatsen stod blandat med avseende på storlek. Att köerna sedan arbetas av en åt gången 

frångås frekvent, då beläggningsgraden i slipprocessen är hög och vissa order behöver prioriteras 

framför andra. Resultatet är att köerna i vissa fall arbetas av bakifrån. Informationen gällande vilka order 

som bör prioriteras ges antingen muntligen av produktionsledare eller planerare, alternativt elektroniskt 

via en dator uppställd i anslutning till slipavdelningen. Att order kontrollerades i datorn observerades 

dock endast ett par gånger och då endast för redan påbörjade order. Under observationerna hände det 

även att inhyrda operatörer frågade mer erfarna operatörer vilken order som ska bearbetas härnäst. 

När en operatör ska påbörja en ny order behöver slipbåset först möbleras efter vilken typ av produkt 

som ska bearbetas. För de flesta observerade produkterna innebar detta att en eller flera pallar, 

beroende på om de är stapelbara eller ej, placeras på ett höj- och sänkbart bord. Eventuella ytterligare 

pallar med obearbetade produkter placeras, om möjligt, på golvet inne i båset. Baserat på 

observationerna är medelantalet obearbetade pall per order tre stycken. En tompall att packa färdiga 

produkter på placeras sedan på ett separat bord i båset. Beroende på vilken packinstruktion som finns 

för produkten varierar typen av packpall samt huruvida den förses med pallkrage eller ej. I ett par av 

observationerna har två olika produkter sampackats. I dessa fall har två bord med obearbetade 

produkter används. Samtliga förflyttningar av bord och pallar sker med truck, vilket innebär att en sådan 

måste finnas tillgänglig. Om så inte är fallet väntar operatören till en truck är ledig. Ommöbleringen 
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gäller främst de produkter som är så stora att de behöver flyttas med travers; för produkter som kan 

hanteras i bandslipen behöver ingen ommöblering ske. 

Då den nya ordern är på plats i slipbåset och en packpall är förberedd kan operatören påbörja 

bearbetningen. Exakt vad som ska göras för varje produkt finns beskrivet i den artikelspecifika 

kontrollinstruktionen (ASKI) som följer med varje produkt. För majoriteten av produkterna sker all 

bearbetning produktvis och bearbetning av nästa produkt påbörjas inte förrän den föregående 

produkten är placerad på packpallen. Detta gjordes endast avsteg från för tre produkter, som alla 

hanterades för hand i båsen. Produkterna bearbetades här i grupper om mellan fem och tio stycken. Om 

defekter upptäcks hos en produkt under bearbetningen noteras dessa på produkten och den defekta 

produkten läggs åt sidan för att sedan placeras högst upp på packpallen. Dessa produkter repareras 

sedan genom att antingen svetslagas eller riktas, beroende på typ av defekt. Om ordern är uppdelad på 

flera olika pallar får operatören, med hjälp av truck, lyfta upp nya pallar med obearbetade produkter 

vartefter behovet uppstår. Väl i båset flyttas dock samtliga produkter med hjälp av en magnet monterad 

i en travers. I de fall produkten innehåller stora hål kan en kedja behöva fästas i dessa då det inte finns 

utrymme nog för magneten. 

När tillräckligt antal produkter har bearbetats och placerats på packpallen märks pallen som färdig. 

Operatören flyttar sedan pallen med truck till packningsavdelningen. Om pallen innehåller produkter 

som behöver repareras lämnas den antingen vid reparationsbåset, som finns på vägen till 

packavdelningen, eller rikten, som finns i anslutning till packavdelningen. På vägen tillbaka hämtas vid 

behov en ny packpall och placeras på packbordet. Vid ett flertal tillfällen under observationerna hände 

det att operatören behövde flytta på pallar som hindrade åtkomsten av exempelvis packmaterial. Oftast 

gällde det pallar med obearbetade produkter som placerats framför tomma packpallar och pallkragar.  

Ovanstående pågår sedan till hela ordern är bearbetad och samtliga pallar har lämnat slipavdelningen. 

Därefter kan nästa order påbörjas. 

4.4 Produktegenskaper som påverkar tidsåtgången 
Uppdelningen av produkter i produktgrupper görs beroende på vilka egenskaper som bedöms påverka 

tidsåtgången i slipavdelningen. Utifrån information som fåtts i intervjuerna bedöms slipklassen här ha 

stor påverkan på hur lång tid en produkt tar att slipa, men även kvaliteten från tillskärningen är 

avgörande för hur svårbearbetad en produkt är. Om det sitter mycket hårt sittande slagg och 

smältdroppar på produkten kommer bearbetningstiden att bli längre. Detta går dock inte att förutsäga 

utan kan variera från produkt till produkt.  

En produkts vikt bör inte spela stor roll om produkten endast ska kontrolleras och inkörningen slipas. Så 

länge en travers används bör förflyttningen ta ungefär lika lång tid. Utifrån intervjuerna råder dock delad 

uppfattning om att yta och vikt har en påverkan på hur lång tid det tar att bearbeta en produkt. 

Observationerna stödjer teorin om att samma förflyttning tar ungefär lika lång tid oberoende av 

produktens vikt. Detta förutsätter dock att produkten flyttas samma sträcka och med samma metod. 

Undantaget är produkter som kan förflyttas för hand, då dessa produkter inte behöver hanteras med 

travers och förflyttningar kan således genomföras snabbare. 

Utöver ovanstående två faktorer (vikt och slipklass) framkom det under intervjuerna och de inledande 

observationerna inga egenskaper som i stor utsträckning bedömdes påverka tidsåtgången. Andra 
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faktorer var snarare kopplade till individuella produkter. Ett exempel på detta är produkter där ett flertal 

hål i produkten behöver utvidgas med hjälp av slipmaskin.  

4.5 Tidsättning i nuläget 
Den modell som används för tidsättning i dagsläget utgår från att produktens vikt och slipklass styr hur 

lång tid bearbetningen tar. Produkterna är här uppdelade i fyra viktklasser med en bearbetningstid i 

minuter kopplad till varje viktklass. Dessa ses i tabell 9. En produkts vikt beräknas genom följande 

formel: 懸件倦建 岫倦�岻 =  健ä券�穴 岫兼岻 ∗ 決堅結穴穴 岫兼岻 ∗ 建倹剣潔倦健結倦 岫兼兼岻 ∗ ぱ, där 8 är stålets densitet. 

Tabell 9 - Nuvarande viktklasser för tidsättning 

Viktklass Vikt (kg) Bearbetningstid (min) 
1 0 – 7,5 1 
2 7,5 – 25 3 
3 25 – 45 5 
4 45 – 8 

 

Till bearbetningstiden adderas sedan en tilläggstid baserad på vilken slipklass produkten tillhör. 

Tilläggstiden är en procentsats av bearbetningstiden. Dessa ses i tabell 10. 

Tabell 10 - Tilläggstid för olika slipklasser 

Slipklass Tilläggstid (% av bearbetningstid) 
0 0 % 
1 15 % 
2 50 % 
3 75 % 

 

En produkt i viktklass 3 med slipklass 2 skulle alltså tidsättas enligt: 5 + 岫0,5 ∗ 5岻 = ば,5 兼件券憲建結堅. Denna 

tid gäller sedan för varje produkt på produktionsordern. 

Utöver bearbetningstiden per produkt adderas även en ställtid per produktionsorder. I dagsläget är 

denna 20 minuter per produktionsorder, oavsett vad ordern innehåller för typ av produkt och i vilket 

antal. Den totala beräknade tiden för en produktionsorder blir således: �剣建欠健 建件穴 =  20 兼件券憲建結堅 +欠券建欠健 喧堅剣穴憲倦建結堅 ∗ 決結欠堅決結建券件券�嫌建件穴 喧結堅 喧堅剣穴憲倦建. 

4.6 Förbättringsförslag 
Stål AB arbetar löpande med att förbättra sina tillverkningsprocesser och har således både kortsiktiga 

och långsiktiga planer för hur detta ska kunna ske. Under ett återbesök på Stål AB efter det att 

tidsstudien genomförts diskuterades några av deras egna förslag. Dessa beskrivs nedan. 

4.6.1 Rullbanor 

Under tidpunkten för observationerna installerades rullbanor i anslutning till ett av båsen. Dessa utgörs 

av en bana som löper från uppställningsplatsen in i båset och där avslutas med ett höj- och sänkbart 

bord, samt en bana som löper parallellt i motsatt riktning. I början av banan ut från båset är ett bord 

med plats för packpall placerat. 
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Banan in mot båset lastas full av pallar med obearbetat material, vilka sedan bearbetas i turordning. Då 

en produkt är färdigbearbetad flyttas den till packpallen. När packpallen är packad enligt instruktion 

skjuts den ut på rullbanan och en ny packpall plockas fram. Transporterna till och från rullbanor sker här 

av annan personal än operatören i båset. 

Under observationerna mättes endast tider för en produkt vid rullbanorna. Denna produkt hade 

slipklass 3 och diskuteras separat i kapitel 5.5.3. I skrivande stund har även ytterligare ett bås försetts 

med rullbanor. 

4.6.2 Arbetsfördelning i båsen 

För de båsen som saknar rullbanor anpassas arbetssättet för att minimera tiden operatören ägnar åt 

förflyttningar och ställtider. En försteman ansvarar då för 

att förse samtliga bås med obearbetat material samt att 

transportera bort färdigbearbetade produkter. För att 

operatören ska kunna arbeta samtidigt som detta sker 

förses varje bås med fyra bord, två med obearbetade 

produkter och två med tomma packpallar (se figur 6). 

Operatören bearbetar först produkterna på ett av borden 

och förflyttar det till en av packpallarna. När detta är klart 

påbörjas pallen på det andra bordet samtidigt som 

förstemannen transporterar bort den färdiga pallen och 

plockar fram nytt obearbetat material. På detta vis är det 

förstemannen som styr vilka order som produceras i 

vilken ordning.  

Detta uppges fungera bra, med undantaget för de tillfällen då förstemannen inte hinner fylla på i båsen i 

den takt som behövs. I dessa fall får operatören hantera påfyllning och transport som tidigare. 

4.6.3 Packning innan transport 

Ytterligare ett förbättringsförslag, som dock ännu inte har realiserats, är att packa pallarna innan de 

transporteras från slipavdelningen. Detta gäller främst för båsen med rullbanor, där pallarna redan är 

placerade i arbetshöjd utanför båsen. Packning innebär här bandning, plastning och inrapportering i 

affärssystemet. Detta sker normalt sett utanför det studerade systemet. 

Enligt detta förslag ska en pall med förskurna plastark för packning samt en dator för registrering och 

utskrifter av etiketter, placeras i slipavdelningen. Personalen från packavdelningen skulle sedan sköta 

packningen på plats istället för att sedan placera pallen i färdigvarulagret. Detta fungerar dock endast 

för de pallar där samtliga produkter saknar defekter. Behöver en produkt skickas till reparation sker 

förflyttningar som i dagsläget. 

4.6.4 Slipa i anslutning till blästermaskinen 

Ett mer långsiktigt förbättringsförslag är att koppla ihop slipavdelningen med blästermaskinen. När en 

produkt blästras placeras den på ett rullband med en uppskattad hastighet av 1 meter per minut. Då 

detta rullband kommer ut ur blästermaskinen skulle slipning av produkten kunna ske direkt, innan 

produkten flyttas. 

Figur 6 - Alternativ layout i båsen 
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Enligt förslaget skulle totalt fyra slipstationer vara placerade på båda sidor om bandet efter 

blästermaskinen. Då en produkt är färdigbearbetad flyttas den från bandet med travers till en packpall. 

Produkter som ser tillräckligt bra ut och således inte behöver bearbetas flyttas direkt till en packpall. 

Packning, i form av bandning och plastning, sker sedan direkt och pallen kan därefter transporteras 

direkt till färdigvarulagret. Detta är ett relativt stort projekt som kräver viss ombyggnation runt 

blästermaskinen. 

  



30 
 

5 Analys 
I det aktuella fallet som studeras är produktionen en blandning av MTS och MTO. Planeringen försvåras 

dessutom mycket av att tidsåtgången inte är fastställd och man inte heller vet exakt vilka 

produktegenskaper som driver tidsåtgången. Den höga produktvariationen i studien bidrar också till 

ytterligare svårigheter i planeringen. Då slipavdelningen betraktas som flaskhalsen i produktionen är det 

av stor vikt att resurserna utnyttjas till fullo. I detta kapitel analyseras insamlade data i syfte att kunna 

dra slutsatser kring hur planeringen ska kunna skötas bättre och hur resurserna ska kunna utnyttjas 

effektivare. 

5.1 Frågeställning 1 
Mot bakgrund av vilka produktegenskaper som påverkar tidsåtgången, vilka produktkategorier bör 

produkterna delas upp i? 

Då både intervjuer och observationer tyder på att slipklasserna påverkar tidsåtgången i slipavdelningen 

är det logiskt att låta slipklasserna spela en stor roll vid indelningen i produktgrupper. Att dela in 

produkter i grupper helt baserat på slipklasser skulle dock bli missvisande då även vikten spelar roll för 

hur produkten hanteras i båsen. Enligt den information som fåtts i intervjuer och genom observationer 

gör vikten som störst skillnad då det är en fråga om produkten ska lyftas med travers eller för hand. För 

större produkter väntas förflyttningar ta ungefär lika lång tid trots stora variationer i vikt. 

Detta skiljer sig från hur produkterna delas upp i den nuvarande tidsättningsmetoden, där vikten spelar 

störst roll för hur produkterna tidsätts, följt av slipklassen. En ny indelning där slipklassen, istället för 

vikten, driver tiderna bör således ge en mer korrekt tidsättning. 

Med ovanstående som bakgrund delas produkterna in i tre olika produktgrupper; produktgrupp 1 består 

av produkter som kan hanteras för hand, produktgrupp 2 omfattar produkter som hanteras med travers 

och har slipklass 0, produktgrupp 3 innehåller produkter som hanteras med travers och har slipklass 1.  

Den tyngsta produkten som hanterades för hand under observationerna hade en uppskattad vikt på 20 

kg. Detta är ganska högt i förhållande till 7,5 kg, vilket är den nuvarande gränsen för att produkten ska 

kunna hanteras i bandslipen och därmed hanteras för hand. Den troligaste orsaken till den höga vikten 

är att beräkningen inte helt stämmer överens med verkligheten. Möjligheten finns dock att högre vikter 

kan hanteras för hand i båsen än vid bandslipen. Detta då produkten kan ställas ner under själva 

slipningen. 

5.2 Frågeställning 2 
Hur ser värdeflödet ut i slipprocessen? 

Värdeflödet för de olika produktgrupperna visualiseras i gruppernas respektive värdeflödeskartor. Dessa 

återfinns i bilaga 1. I följande delkapitel beskrivs vilka aktiviteter, lager, informations- och materialflöden 

som ingår i värdeflödeskartorna samt hur dessa har beräknats. I slutet av delkapitlet redogörs även för 

ställtider. 

5.2.1 Primära aktiviteter och flöde 

Under tidsstudien har detaljeringsgraden hos de uppmätta aktiviteterna varit relativt hög och många 

aktiviteter liknar varandra. Då aktiviteters exakta utformning samt aktivitetsföljden varierar något 

beroende på produkt och operatör har vissa av aktiviteterna i tabell 6 slagits ihop och delats in i fem 
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huvudgrupper: förflyttning av material till bås, hantering, slipning, förflyttning till packpall och transport. 

Dessa fem övergripande aktiviteter utgör tillsammans bearbetningen av produkterna och sker för varje 

produkt. Hur aktiviteterna har slagits ihop framgår av tabell 11. 

Tabell 11 - Sammanslagning av aktiviteter i värdeflödeskartorna 

Övergripande aktivitet Regler för hopslagning 
Förflyttning av material till bås Innehåller tiden det tar att hämta en truck, flytta undan 

eventuella pallar som står i vägen, lyfta upp en pall obearbetat 
material till arbetsbordet samt återvända till arbetsplatsen. 
Om en tompall har behövt avlägsnas från arbetsbordet har 
även denna tid inkluderats. Även tider för plock och övrigt 
iordningställande av arbetsplatsen inkluderas. Denna aktivitet 
utförs för hela pallar med produkter. 

Hantering I hantering inkluderas alla förflyttningar och justeringar som 
görs av en produkt för att operatören ska kunna komma åt att 
bearbeta den. Detta inkluderar även vändning av produkter. 
Aktiviteter som innehåller både förflyttning och slipning har 
där det varit möjligt delats upp baserat på medelvärden från 
övriga produkter på samma order. I annat fall har de rensats 
bort. 

Slipning Bortsett från ovan nämnda aktiviteter som har kunnat delas 
upp eller fått raderas, har samtliga aktiviteter som inkluderar 
någon form av slipning eller skrapning summerats i denna 
kategori. 

Förflyttning till packpall Utgörs av tiderna för förflyttning av en produkt till packpall. I 
de fall en produkt har lagts åt sidan för att senare flyttas till 
packpallen har tiderna för båda dessa förflyttningar slagits 
ihop.  

Transport Tiden det tar att hämta en truck, köra bort med de färdiga 
produkterna och återvända till arbetsplatsen. Denna aktivitet 
utförs för hela pallar med produkter. Tider för räkning av 
produkter i packpallen samt märkning av pallen är inkluderade 
här. 

 

I de fall operatören har använt samma truck till att utföra flera aktiviteter, exempelvis transport och 

förflyttning av material till bås, har tiden för hämtning av truck fördelats lika över dessa aktiviteter. En 

diskussion kring slöserier i dessa aktiviteter kommer i kapitel 5.4. 

Den ovan beskrivna aktivitetsföljden är samma för samtliga produktgrupper. Det enda avsteg från 

aktivitetsföljden skedde i produktgrupp 3, där vissa produkter behövde hanteras och slipas två gånger. 

Orsaken till detta var att operatören behövde komma åt att slipa på flera ställen på produkten, då även 

smältdroppar skulle avlägsnas. I övrigt gäller även informationsflödet för samtliga produkter. 

Information fås dels genom ASKI, som finns med produkterna från tidigare processer, och dels muntligt 

från produktionsledningen. Information gällande körordningen ska även fås elektroniskt via en dator i 

slipavdelningen. Det observerades dock endast ett par gånger att denna nyttjades. 
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5.2.2 Övriga aktiviteter 

Det finns även ett antal mer sällan förekommande aktiviteter, som kontroller av planhet, mått och 

vinkelräthet. Dessa har dock observerats så sällan att de inte har inkluderats i värdeflödeskartorna. De 

enda av dessa där fler än någon enstaka mätning har kunnat ske är kontrollen av planhet och kontrollen 

av vinkelräthet. Även aktiviteter såsom mindre ommöbleringar i båset, städning samt förflyttning av 

tompallar sker inte tillräckligt regelbundet för att motivera en egen aktivitet i värdeflödeskartan. Tiderna 

fiﾐﾐs doIk iﾐkluderade uﾐder akti┗iteteﾐ ざFörflyttﾐiﾐg a┗ ﾏaterial till Håsざ. Ett ┗isst ﾏått a┗ ö┗rigt ploIk 
sker för varje pall, men i vilken utsträckning det sker varierar kraftigt. Tiderna ses i tabell 12. 

Tabell 12 - Tider för övriga aktiviteter 

 Produktgrupp 1 Produktgrupp 2 Produktgrupp 3 
Planhetskontroll - 29,75 sek 34 sek 
Vinkelräthetskontroll 23 sek - - 
Övrigt plock 2 min 40 sek 1 min 28 sek 2 min 15 sek 

 

Tiderna för planhetskontrollen utgörs av medelvärden för de observationer som har gjorts. Ett medel för 

båda grupperna skulle vara 31,9 sekunder. Även tiderna för vinkelräthetskontrollen utgörs av ett 

medelvärde. Här har dock mätningar endast kunnat ske på en produkt. För övrigt plock har tiderna 

summerats och delats på antalet pallar som har observerats. Att dessa tider knyts till pallarna istället för 

enskilda produkter beror på att plockaktiviteterna är kopplade till iordningställandet av arbetsplatsen 

och bör således belasta samtliga produkter inom produktgruppen. Att plockaktiviteterna för 

produktgrupp 2 är lägre än för de andra två grupperna kan bero på att över dubbelt så många pallar har 

observerats för denna grupp jämfört med de andra två.  

5.2.3 Mellanlager 

Det händer vid tre platser att produkter samlas i lager. Först och främst vid uppställningsplatsen mellan 

blästeravdelningen och slipavdelningen. Medelvärdet för antalet pall som stod placerade på 

uppställningsplatsen var 34 stycken. Dessa pallar innehåller alla sorters produkter och då det inte har 

gått att särskilja dem med hjälp av dataunderlaget hanteras tiden i lager på ett generellt plan och 

kommer således att gälla för samtliga produktgrupper. Tiden en pall kan väntas befinna sig på 

uppställningsplatsen är beräknad utifrån en generell bearbetningstid för en pall. Den generella 

bearbetningstiden är medelbearbetningstiden för de tre produktgrupperna, där samtliga aktiviteter i 

värdeflödeskartan inkluderas. Denna bearbetningstid, tillsammans med ställtider för var tredje pall 

används för att beräkna när arbetet med var och en av de 34 pallarna kan påbörjas. Medeltiden för 

dessa starttider utgör tiden en pall kan förväntas stå lagrad på uppställningsplatsen. Vid beräkning av 

maxtiden har bearbetningstiden från den långsammaste produktgruppen använts och vid minimitiden 

har bearbetningstiden för den snabbaste produktgruppen används. De olika lagringstiderna ses i tabell 

13. 

Tabell 13 – Medelkötid för en pall vid uppställningsplatsen 

Minimal kötid Medelkötid Maximal kötid 
0,74 timmar 1,46 timmar 2,05 timmar 
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Utöver lagringen vid uppställningsplatsen samlas även produkter i båsen i samband med bearbetningen. 

Denna lagring utgörs av de produkter som ligger obearbetade på pall i väntan på bearbetning samt de 

produkter som ligger färdiga i packpall väntande på transport. I båda fallen är antalet produkter baserat 

på vad som har observerats under tidsstudien. Tiden som en produkt behöver vänta på bearbetning 

eller transport beror på tiden för hantering, slipning och förflyttning till packpall. Liksom med lagret vid 

uppställningsplatsen har en starttid för varje produkt på pallen beräknats och medelvärdet utgör tiden i 

lager.  

Att notera för det lager som uppstår innan hanteringen i värdeflödeskartan tillhörande produktgrupp 3 

är att antalet produkter på en pall med obearbetat material inte bygger på observationer utan är 

uppskattat baserat på de observerade produkternas vikt. För varje observerad produkt i gruppen har 

antalet produkter som ryms på en pall beräknats genom att dela 1000 (antalet kilo som tillåts på en pall) 

med produktvikten. Antalet som syns i värdeflödeskartan är medelvärdet av dessa värden. 

5.2.4 Ställtider 

Tiden för aktiviteter som utförs mellan det att den sista pallen på en order har transporterats bort och 

att nästa order kan börja bearbetas, har uppmätts och utgör ställtiden i slipprocessen. Dessa aktiviteter 

består generellt sett i att identifiera vilken order som ska bearbetas härnäst samt vilka pallar som hör till 

denna order, iordningsställa båset och förflytta pallar dit, plocka fram packmaterial, och kontrollera vad 

som står i ASKI. 

Observationerna genererade 7 mätningar av ställtider, där den kortaste tog 5 minuter och 46 sekunder 

och den längsta tog 15 minuter och 26 sekunder. I medel var ställtiden 9 minuter och 15 sekunder. 

Återkommande för de längre ställtiderna är att operatören har behövt prata med planering, 

produktionsledning eller mer erfarna operatörer, samt att båset har behövts möbleras om. Att ställtiden 

blir längre till följd av dessa anledningar är svårt att knyta till en specifik produktgrupp. Att operatören 

behöver konsultera produktionsledning, planering eller en annan operatör går snarare att koppla till 

informationsflödet än produktegenskaperna. 

5.3 Frågeställning 3 
Hur lång tid tar varje aktivitet i slipprocessen för de olika produktkategorierna? 

Hur tiderna för olika aktiviteter har beräknats framgår i frågeställning 2 tidigare i detta kapitel. I detta 

delkapitel diskuteras dessa tider. 

5.3.1 Tider för enstaka produkter 

Eﾐ aﾐalys a┗ Iykeltiderﾐa för de hu┗udsakliga akti┗iteterﾐa ざHaﾐteriﾐgざ, ざ“lipﾐiﾐgざ oIh ざPaIkﾐiﾐgざ för de 
olika produktgrupperna illustreras i stapeldiagrammet i figur 7. Tiderna som visas är medelvärden. 
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Figur 7 - Cykeltider per aktivitet och produktgrupp, enskilda produkter 

Diagrammet visar på en rad samband mellan tidsåtgång och produktgrupp. Man kan konstatera att om 

produkten har slipklass 1 istället för 0, ökar sliptiderna med över 500 %, om produkten hanteras för 

hand är motsvarande ökning ca 300 %. Anledningen till skillnaden i sliptider mellan grupp 1 och 2 är 

troligen att en vinkelslip är effektivare och/eller lättare att hantera än en bandslip. 

Det finns även en tydlig ökning i tidsåtgång för framförallt hantering och packning då produkten inte kan 

hanteras för hand utan en travers måste användas. Att hanteringstiden även skiljer sig mellan grupp 2 

och 3, trots att utformningen på produkterna i dessa grupper är liknande, beror på att produkterna i 

grupp 3 generellt sett behöver flyttas flera gånger för att operatören ska komma åt att slipa bort 

smältdroppar. Intressant är även att för produktgrupp 2 är det packningen som tar längst tid, till skillnad 

från grupp 1 och 3 där slipningen utgör en större del av den totala tiden än hanteringen och packningen 

tillsammans.  

I syfte att ytterligare analysera skillnaderna mellan produktgrupperna studeras även spridningen för de 

mätningar som har genererat medeltiderna i figur 7. De kommande tre spridningsdiagrammen (figur 8, 9 

och 10) innehåller den uppmätta tiden för varje enskild observation, uppdelat på produktgrupperna. 
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Figur 8 - Spridning för hanteringstider per produktgrupp 

I figur 8 ses spridningen för uppmätta hanteringstider. Värt att notera är att vissa högre värden beror på 

tekniska problem med traversen; att de punkter som visar en hanteringstid på noll för grupp 1 beror på 

att produkten inte behövde slipas och därmed enbart packades; att de punkter som visar en 

hanteringstid på noll för grupp 3 beror på att produkten låg på ett sådant sätt att den kunde slipas direkt 

på pallen, utan hantering; samt att vissa punkter har samma värde på grund av att flera produkter 

hanterades under samma mellantid i mätningen. 

Hanteringstiderna för produkter i grupp 1 är korta och spridningen i tid är generellt sett liten. Dessa 

resultat är i enlighet med vad som förväntades, då dessa produkter endast genomgår mycket korta 

förflyttningar som dessutom sker för hand.  

För grupp 2, det vill säga de produkter med slipklass 0 som hanteras med hjälp av lyftarm eller travers 

ser vi att de flesta produkter tar relativt kort tid att hantera och har en låg spridning, men att vissa har 

en längre hanteringstid.  

Hanteringstider för grupp 3 har längre tider generellt och även en större spridning, till följd av att den 

högre slipklassen. För dessa produkter behöver smältdroppar avlägsnas; dessa droppar kan finnas över 

hela produkten och kan på så vis kräva fler förflyttningar än om enbart inkörningen ska slipas. 

Smältdropparna uppstår i tillskärningsprocessen och varierar kraftigt mellan produkter vilket gör att 

spridningen blir stor. 

Ytterligare en anledning till spridningen är att skillnader i utformning på produkten gör att det är olika 

svårt att komma åt att slipa; om det är svårt att komma åt behövs fler förflyttningar av produkten vilket 

leder till längre hanteringstider. 
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Figur 9 - Spridning för sliptider per produktgrupp 

Vad gäller uppmätta tider för slipning så ses dessa i figur 9. Några specifika anmärkningar är att punkt 

27-35 i grupp 3 krävde särskilt mycket bearbetning och innehöll en stor del defekta produkter; den stora 

spridningen i framförallt grupp 3 beror på att antalet smältdroppar och hur hårt dessa sitter varierar 

kraftigt; samt att de flesta extremvärden i grupp 1 beror på att bandslipen inte var tillräckligt effektiv för 

att hantera hårt sittande slagg vilket ledde till att sliptiderna för sådana specialfall inkluderar både 

slipning i bandslip och med vinkelslip. Utöver det är observation 201 och framåt för grupp 1 kopplade till 

en produkt med två hål i, där hålen också skulle slipas. 

Trender som kan tydas är att sliptiden för grupp 1 och grupp 2 är i stort sett lika med undantag för de 

produkterna med extra hårt sittande slagg eller hål som ska slipas, medan grupp 3 har genomgående 

längre sliptider. Detta är naturligt då mätningarna för grupp 1 och 2 har slipklass 0 och grupp 3 slipklass 

1, vilket ytterligare visar på att slipklassen är en avgörande faktor för hur lång tid slipningen tar.  
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Figur 10 - Spridning för packtider per produktgrupp 

Det sista spridningsdiagrammet (figur 10) innehåller uppmätta packtider. Att ha i åtanke när detta 

diagram studeras är att vissa produkter i grupp 1 har exakt samma värde, vilket beror på att dessa 

produkter packats under samma mellantid i observationen.  

Spridningen för packtider liknar till stor del hanteringstider. Grupp 1 tar kortast tid vilket är rimligt då de 

har en kort förflyttning från slip till packpall och packinstruktionerna är mycket enkla. Att de hanteras 

för hand gör även justeringar lättare att utföra. De observationer som sticker ut i grupp 1 beror troligen 

på att någon produkt lagts fel i pallen och därför har behövt justerats.  För produkter i grupp 2 tar det 

något längre tid till följd av att packningen kräver lyft med lyftarm eller travers. Produkterna i grupp 3 

krävde generellt sett mer tid för packning, men för vissa produkter var tiderna inte större än för grupp 2. 

Detta är rimligt då produkterna i grupp 2 och 3 liknar varandra vad gäller storlek och vikt och hanteras 

på samma sätt. 

5.3.2 Tider för hela batchar/pallar 

Av naturliga skäl baseras cykeltiderna för dessa aktiviteter på färre observationer än de aktiviteter som 

gäller per produkt. Antalet observationer ses i tabell 14. 

Tabell 14 - Antal observationer för batchaktiviteter 

Produktgrupp Förflyttning av material till bås Transport 
Grupp 1 4 9 
Grupp 2 6 14 
Grupp 3 4 5 

 

För saﾏtliga oHser┗atioﾐer utoﾏ de för akti┗iteteﾐ ざFörflyttﾐiﾐg a┗ ﾏaterial till Håsざ för produktgrupp ヲ 
har en pall flyttats åt gången. För undantaget med produktgrupp 2 har dock pallarna varit stapelbara och 

det totala antalet pallar som flyttades var 13 st. Då medeltiden är beräknad per pall har således summan 
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av de 6 tidmätningarna här dividerats på 13 istället för 6. Detta har skett innan tider för övrigt plock har 

adderats. 

Vid en jämförelse av tiderna (se figur 11) syns effekten av att pallarna i produktgrupp 2 var stapelbara. 

Tiderna för förflyttning av material till bås är kortare än för de båda andra produktgrupperna. Detta bör 

kunna gälla för produktgrupp 3 också, då det enda som skiljer dem åt är slipklasserna. Detta har dock ej 

observerats, tiderna för produktgrupp 3 sticker istället iväg uppåt i jämförelse med produktgrupp 2. 

Orsaken är att tiden för plock och iordningsställande i båset är mycket högre för produktgrupp 3, som 

beskrivet tidigare i kapitlet. Längst tid uppmäts dock för produktgrupp 1. Orsaken till detta är att 

operatören vid flera tillfällen har behövt flytta på pallar som stod i vägen på golvet runt bandslipen. 

 

Figur 11 - Cykeltider per aktivitet och produktgrupp, hel batch 

Vad gäller tiden för transport så ligger produktgrupp 2 och 3 i nivå med varandra, vilket är att vänta då 

dimensionerna på produkterna liknar varandra. Tider för produktgrupp 1 sticker dock iväg uppåt, vilket 

beror på en kombination av att operatören vid ett par tillfällen behövde vänta flera minuter på att en 

truck skulle bli ledig och att pallar vid vissa tillfällen stod i vägen och därmed behövde flyttas undan 

innan den färdiga pallen har kunnat fraktas bort. Dessa orsaker kombinerat med faktumet att 

operatören ofta behövde räkna produkterna som packats i produktgrupp 1, kan ses som orsak till att 

transporterna för produktgrupp 1 tar nästan dubbelt så lång tid. 

Att operatören behöver invänta en truck kan dock hända oavsett vilken produktgrupp den 

transporterade pallen tillhör. Likaså att pallar står i vägen för varandra. En alternativ cykeltid för 

samtliga aktiviteter, där dessa faktorer inte belastar en specifik produktgrupp, fås om medelvärdet för 

alla tre grupperna används för grupp 2 och 3. För grupp 1 skulle samma medelvärde utökat med tiden 

det tar att räkna produkterna användas. Dessa tider ses i tabell 15. 
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Tabell 15 - Alternativa cykeltider för transporter per produktgrupp 

Produktgrupp 1 Produktgrupp 2 Produktgrupp 3 
4 minuter 44 sekunder 4 minuter 3 sekunder 4 minuter 3 sekunder 

 

5.4 Frågeställning 4 
Vilka aktiviteter i slipprocessen är värdeadderande och hur kan identifierade slöserier elimineras? 

Vilka aktiviteter, utav de fem som identifierats i värdeflödeskartorna, som kan konstateras vara 

värdeadderande respektive icke värdeadderande ses i tabell 16. 

Tabell 16 - Värdeadderande och icke värdeadderande aktiviteter 

Aktivitet Värdeadderande/Icke värdeadderande 
1. Förflyttning av material till bås Icke värdeadderande 
2. Hantering Icke värdeadderande 
3. Slipning Värdeadderande 
4. Förflyttning till packpall Varierar 
5. Transport Icke värdeadderande 

 

Som synes av tabellen är det endast aktivitet 3, slipning, som alltid anses addera något som kunden 

väntas beredd att betala för, till produkten. Vad gäller aktivitet 4, förflyttning till packpall, så kan denna 

aktivitet anses värdeadderande i de fall kunden kräver att produkten packas enligt en specifik 

packinstruktion. Detta blir då ett önskemål från kunden gällande en tjänst som bör kunna tas betalt för. I 

många fall utgörs dock packinstruktionen endast av en begränsning i hur många produkter som får 

placeras på samma pall och huruvida pallkragar ska användas eller ej. 

Utav de sju kategorier slöseri som Chroneer och Wallström (2016) skriver om så är fyra aktuella. Först 

och främst så kan samtliga av de aktiviteter som bedöms vara icke värdeadderande kopplas till någon 

form av förflyttning. Vidare finns även, så snart en truck behöver användas vilket är fallet i aktivitet 1 

och 5, en risk att operatören behöver vänta på att en truck blir ledig. När operatören väl använder 

trucken förekommer ett flertal onödiga transporter till följd av att pallar står placerade i vägen för 

varandra. Slutligen kan det även, utöver slöseri som uppstår i aktiviteterna, konstateras att produkter 

lagras vid tre olika tillfällen. I kapitel 6.2 diskuteras hur dessa slöserier kan hanteras. 

Av observationerna kan konstateras att tidsåtgången för de icke-värdeadderande aktiviteterna vid 

hantering av enskilda produkter, reduceras då produkten kan hanteras för hand. Såväl själva produkten 

som packinstruktionen för produktgrupp 1 möjliggör en snabb hantering, även vid slipklasser högre än 0. 

Vid användning av traversen observerades vid ett tillfälle även tekniska problem, vilket ledde till lång 

väntan för operatören. Denna risk finns inte för produkter som hanteras för hand. 

Vad gäller tiderna för förflyttningar av hela pallar, både till båsen och bort från slipavdelningen, gäller 

det omvända förhållandet mellan produktgrupperna. De längsta observerade tiderna var här för 

produktgrupp 1. Orsaken är dock svårare att knyta till de specifika produkterna då det snarare handlar 

om onödiga förflyttningar till följd av att pallar blockerar varandra. Det slöseri som kan knytas till 

produkterna är räkningen av produkter som sker för produktgrupp 1 i samband med att produkterna 

packas.  
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Hur stor andel av den aktivitetsledtiden som är värdeadderande ses i tabell 17. Tiderna i tabellen 

baseras på att endast själva slipningen av produkten är värdeadderande. Detta då data saknas för hur 

ofta förflyttningen till packpallen kan ses som värdeadderande. En justering som gjorts i 

aktivitetsledtiden är även att batch-aktiviteterna har räknats om till att gälla för enskilda produkter. 

Tabell 17 - Andel värdeadderande tid av aktivitetsledtid per grupp 

Produktgrupp Aktivitetsledtid Värdeadderande tid Andel värdeadderande tid 
1 1 minut 2 sekunder 29 sekunder 47 % 
2 2 minuter 16 sekunder 17 sekunder 12 % 
3 4 minuter 9 sekunder 1 minut 46 sekunder 43 % 

 

Samtliga grupper visar här på förbättringspotential då andelen värdeskapande tid är relativt låg. Bäst ser 

det ut för produktgrupp 1 där batch-aktiviteterna slås ut på ett större antal produkter. Näst bäst är det i 

produktgrupp 3, där själva slipningen överlag tar längre tid än för de andra två grupperna. För 

produktgrupp 2 blir resultatet dock avsevärt sämre än övriga grupper. Orsaken är en kombination av 

den korta sliptiden och det låga antalet brodukter per batch, vilket medför att tiderna för batch-

aktiviteterna slås ut på färre produkter. Ovanstående siffror inkluderar de aktiviteter där hela pallar 

hanteras. Som beskrevs i kapitel 5.3.2 har variationerna i dessa aktiviteter visat sig vara oförtjänt stora 

beroende på enskilda händelser under observationerna. 

5.5 Observerade produkter som avviker från produktgrupperna 
Utöver de produkter som finns inkluderade i värdeflödeskartorna observerades även tre andra typer av 

produkter, som diskuteras i detta delkapitel. I fallet med produkter som lyfts med hjälp av kedja och 

produkter där hål behöver utvidgas har dessa rensats från sina respektive produktgrupper. 

5.5.1 Produkter som flyttas med kedja 

I de fall en produkt innehåller så stora hål att bra fästytor för magneten saknas kan en kedja behöva 

fästas i produkten för att antingen komplettera eller ersätta magneten. För varje produkt måste 

operatören då dra kedjan genom ett hål i produkten och sedan kroka fast kedjan i sig själv. När 

produkten är färdigbearbetad och flyttad till packpallen behöver kedjan lossas. Detta resulterar i att en 

rad mindre justeringar av produkten kan behöva göras för att operatören ska få åtkomst till ett lämpligt 

hål att fästa kedjan i. Precisionsarbetet vid förflyttning och packning av produkter försvåras även då 

produkten inte hänger lika stabilt i traversen som om den varit fäst med en magnet.  
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Figur 12 - Cykeltider för produkter som flyttas med kedja, enskilda produkter 

I värdeflödeskartorna har en produkt ur grupp 2 och en ur grupp 3 exkluderats av anledning att de har 

flyttats med hjälp av kedja. Figur 12 visar på skillnaderna mellan de cykeltider som har beskrivits i 

tidigare kapitel och cykeltider för dessa produkter. 

En tydlig skillnad ses i tiden det tar att förflytta en produkt. För hanteringen observeras en ökning med 

54 sekunder hos de båda produktgrupperna. För packningen är denna tid 1 minut och 2 sekunder. I snitt 

bör alltså ca 1 minut läggas till tiderna för de två aktiviteter som innehåller förflyttningar. 

Att även slipningen tar längre tid för produkten i grupp 2 beror på att produkten hade en form som 

gjorde det svårt för operatören att komma åt att både kontrollera och slipa produkten. Även om 

sliptiden inte har en direkt koppling till att produkten flyttas med kedja så beror både den ökade 

sliptiden och det faktum att kedja krävs för förflyttning på produktens speciella utformning. Detta verkar 

dock inte vara generellt för dessa produkter då sliptider för grupp 3 visar på motsatt förhållande. 

5.5.2 Produkter där hål behöver utvidgas 

Två av de observerade produkterna innehöll hål som behövde utvidgas till en viss storlek. Detta görs då 

felmarginalen för hålets storlek är så pass liten att skärmaskinen riskerar att skära hålet för stort. Det är i 

dessa fall lättare att skära hålet något mindre för att sedan utvidga det manuellt. Hålet utvidgas då med 

slipmaskin till dess att en metallcylinder med den önskade diametern kan föras genom hålet. Figur 13 

visar på skillnaderna i cykeltid mellan produkter där hålen behöver utvidgas och övriga produkter. 
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Figur 13 - Cykeltider för produkter med hål som behöver utvidgas, enskilda produkter 

Det intressanta här är att sliptiderna ökar med i snitt 3 minuter och 40 sekunder. 7 av 8 observerade 

produkter har då tagit kortare än tid än 4 minuter att slipa och en produkt tog hela 15 minuter. Enligt 

intervjuerna ska detta inte vara helt ovanligt. 

Även hanteringstiderna ökar med 17 sekunder då produkten som ska slipas behöver pallas upp på 

träklossar för att skapa distans till underlaget och därmed kunna slipa inuti hålet. Vad gäller packningen 

så finns det ingenting som uppenbart talar för att slipningen av hål motiverar tidökningen på 1 minut 

och 9 sekunder. Förklaringen är här snarare att produkterna fanns i två liknande utföranden som skulle 

sampackas på en pall. Mycket tid gick således åt till att placera produkterna korrekt på packpallen. 

5.5.3 Slipklass 3 

Då slipklass 3 väldigt sälla används på produkterna som bearbetas i slipbåsen uteslöts den tidigt ur 

studien. Ett antal observationer utfördes dock på en kundprodukt som passerade slipavdelningen i slutet 

av observationsperioden. Produkten ifråga var av simpel form, men tillräckligt tung för att behöva lyftas 

med hjälp av travers. Vid slipklass 3 slipas samtliga kanter på både ovansidan och undersidan av 

produkten, vilket leder till att varje produkt måste vändas. Figur 14 visar på skillnaderna i 

bearbetningstid för denna produkt jämfört med produktgrupperna. 
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Figur 14 - Jämförelse i bearbetningstider mellan produktgrupperna och slipklass 3 

Vad som verkligen sticker ut här är sliptiden, som är över dubbelt så lång som den längsta tiden bland 

produktgrupperna. Skillnaden mellan dem är 2 minuter och 38 sekunder. Även hanteringstiderna sticker 

iväg jämfört med produktgrupperna. Skillnaden är här 28 sekunder. Att hanteringstiden ökar trots att 

produkten är relativt lätthanterlig beror på att den måste vändas. Vad gäller packningen så observeras 

dock en lägre tid än för produktgrupp 3, men högre än för produktgrupp 1 och 2. Orsaken till detta är 

svår att urskilja och har troligtvis att göra med formen på de olika produkterna och hur 

packinstruktionen ser ut. Att så stora tidsskillnader observeras i både hantering och slipning pekar, 

precis som intervjuerna och de övriga observationerna, på att en produktindelning utifrån slipklasser är 

logisk.  

5.5.4 Rullbanor 

Vid tidpunkten för observationerna hade rullbanor installerats i ett av slipbåsen. I samband med att 

observationer gjordes för produkten med slipklass 3 observerades även hur arbetet med rullbanorna 

skilde sig från övriga bås. De tider där produkter bearbetas var och en för sig bedöms inte påverkas av 

förekomsten av rullbanor och således jämförs endast aktiviteterna där hela pallar hanteras. I figur 15 ses 

en jämförelse av cykeltiderna mellan produktgrupperna och produkten som bearbetades i båset utrustat 

med rullbana. 
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Figur 15 - Jämförelse av tider för förflyttningar i bås med och utan rullbanor 

Som väntat är de observerade tiderna för rullbanorna kortare än sina motsvarigheter för de olika 

produktgrupperna. Skillnaden vid förflyttning av material till bås är 24 sekunder jämfört den snabbaste 

av produktgrupperna och för transportaktiviteten är den 1 minut och 7 sekunder. Utöver minskningen i 

tid för de båda aktiviteterna undviks även risken att operatören behöver vänta på en ledig truck, något 

som potentiellt kan ta flera minuter. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de resultat som presenterats i analysen tillsammans 

med en jämförelse av dessa resultat och den nuvarande tidsättningsmetoden. Slutligen förs en 

diskussion kring hur Stål AB kan reducera eller eliminera de icke-värdeadderande aktiviteter som har 

identifierats. 

6.1 Sammanfattning av resultat utifrån analysen (frågeställning 1-3) 
Såväl intervjuer som observationer och analys av tidsstudien pekar på att en produktindelning efter 

slipklasser samt huruvida produkten kan hanteras för hand eller ej, är att föredra. Denna indelning 

fångar upp viktiga skillnader mellan produkterna samtidigt som den täcker in ett stort antal produkter. 

En gräns för vilka produkter som kan hanteras för hand bör bero på vikten, vilken är satt till 7,5 kg. Som 

tidigare nämnts bör något tyngre produkter kunna hanteras för hand i båsen, dataunderlag för vart 

denna gräns ska gå saknas dock. Således föreslås att 7,5 kg fortsätter att gälla vid planering. Sätts en för 

hög viktgräns ökar dels risken för skador och dels risken att operatören inte orkar hålla samma tempo 

hela skiftet. 

Vidare kan aktiviteterna som identifierades i metodkapitlet sammanfattas i fem övergripande 

aktiviteter: förflyttning av material till bås, hantering, slipning, förflyttning till packpall och transport. 

Dessa aktiviteter gäller generellt för samtliga observerade produkter med ett fåtal undantag där den 

högre slipklassen resulterade i ytterligare hantering och slipning. En nämnvärd aktivitet som inte 

inkluderas i värdeflödeskartan är kontrollen av planhet. Aktuella tider för aktiviteterna i de olika 

produktgrupperna sammanfattas i respektive värdeflödeskarta samt i tabell 18. 

Tabell 18 – Tidsåtgång i medel antal sekunder per aktivitet och produktgrupp 

Produktgrupp Förflyttning 
av material 
till bås 

Hantering Slipning Förflyttning 
till packpall 

Transport Total 

1 243 10 29 9 373 664 
2 134 21 17 31 202 405 
3 227 36 106 50 195 614 

 

Därtill kommer övriga tider som uppmätts, men inte inkluderats i värdeflödeskartorna, se tabell 19. 

Dessa tider bör adderas till tiderna i tabell 18 i de fall någon av aktiviteterna förekommer. 

Tabell 19 - Tidsåtgång i medel för övriga aktiviteter 

Aktivitet Tid (sekunder) 
Ställtid 555 
Planhetskontroll 32 
Vinkelräthetskontroll 23 
Hantering (då hål ska utvidgas) 17 
Slipning (då hål ska utvidgas) 212 
Hantering (förflyttning med kedja) 54 
Förflyttning till packpall för (förflyttning med kedja) 62 
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6.2 Jämförelse med nulägets tidsättningsmetod 
I syfte att jämföra den nuvarande tidsättningsmetodens tider med de nya föreslagna tiderna beräknas 

den uppskattade tiden för slipklass 0 och 1 i samtliga viktklasser. Produkter i viktklass 1 (<7,5 kg) 

förutsätts här tillhöra produktgrupp 1. Övriga produkter delas upp mellan produktgrupp 2 och 3 baserat 

på slipklass. Jämförelsen för bearbetningstiderna, där tiderna för den föreslagna metoden omfattar 

aktiviteterna hantering, slipning och förflyttning till packpall, ses i figur 16. Detta bör motsvara den tid 

som den nuvarande modellen avser att täcka. 

 

Figur 16 - Jämförelse mellan nulägets tidsättningsmetod och föreslagen metod, en produkt 

Den föreslagna tidsättningen ger genomgående lägre tider än den nuvarande metoden. Störst skillnad 

mellan metoderna observeras för produkter med slipklass 0 i viktklass 2 och uppåt. Orsaken till att 

skillnaderna är stora just här är att metoden som används i nuläget i första hand använder vikt som 

tidsdrivande faktor, medan den nya metoden använder slipklasser istället. 

I figur 17 illustreras den totala tiden som planeras för en order. Antalet produkter på en order 

uppskattas till det observerade antalet produkter på en obearbetad pall, per produktgrupp, multiplicerat 

med medelantalet obearbetade pall per produktgrupp. Enligt observationerna var detta antal 2 pall för 

produktgrupp 1 och 3 samt 5 pall för produktgrupp 2. Antalet produkter på en order har multiplicerats 

med bearbetningstiden (beskriven i figur 16). För den nuvarande metoden har en ställtid på 20 minuter 

adderats. För den föreslagna metoden har tiderna för förflyttning av material till bås, transport samt en 

ställtid på 9 minuter och 15 sekunder adderats. 
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Figur 17 - Jämförelse mellan nulägets tidsättningsmetod och föreslagen metod, hel order 

Även här ger den föreslagna metoden lägre tider än den nuvarande och även här blir skillnaderna som 

störst vid större produkter. Gapet mellan de båda metoderna ökar dock inte lika drastiskt som för 

bearbetningstiderna. Variation mellan order i form av antal produkter på en pall och antal pall på en 

order påverkar dels hur många bearbetningstider som krävs och dels hur många förflyttningar av pallar 

och transporter som sker. Att produkter med slipklass 0 generellt sett har en högre totaltid beror 

således på att dessa order generellt sett innehåller fler produkter. Detsamma gäller för produkter under 

7,5 kg. 

Slutsatser som kan dras utifrån jämförelserna i figur 14 och 15 är att den nuvarande modellen tenderar 

att straffa produkter med högre vikt. Den föreslagna metoden ger däremot en mer balanserad 

uppskattning av både bearbetningstid och total tid i produktionen. 

6.3 Eliminering av slöserier (frågeställning 4) 
Som konstateras i kapitel 5.4 har flertalet slöserier i form av förflyttningar, väntan, onödiga transporter 

och lagring identifierats. I enighet med vad Chroneer och Wallström (2016) och Dal, et al. (2013) skriver 

bör dessa slöserier elimineras i syfte att förbättra slipavdelningens effektivitet. De förbättringsförslag 

som redan finns på Stål AB är bra utgångspunkter. 

6.3.1 Rullbanor 

Rullbanorna förbättrar effektiviteten i slipbåsen genom att förflytta transportarbetet från operatören. 

Möbleringen i båsen blir dessutom fast i förhållande till vad som observerades under tidsstudien. 

Resultatet från genomförda mätningar visar här på att en minskning av tiden för både framplockande av 

nytt obearbetat material och transport av färdiga produkter. Detta samtidigt som man eliminerar risken 

för att operatören ska behöva vänta på tillgång till en truck. Lösningen med rullbanor kan jämföras med 

de layoutförändringar som genomförs av Dal, et al. (2013). Även där uppnåddes reduceringar av onödiga 

transporter. Rullbanor bidrar även till att få bort pallar från uppställningsplatsen och minskar således 

trängseln rund slipbåsen. Risken för att pallar blockerar varandra minskas då avsevärt. 
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6.3.2 Arbetsfördelning i båsen 

Precis som med rullbanorna förflyttas här transportarbetet från operatörerna i slipbåsen med resultatet 

att slöserier såsom väntan och transporter hanteras. I detta fall reduceras dock det arbete som krävs av 

operatörerna ännu mer. Då detta arbetssätt fungerar väl bör samtliga aktiviteter som berör hanteringen 

av hela pallar kunna exkluderas från operatörernas arbete, vilket lämnar mer tid åt slipning av 

produkter. Även tiden som går åt till ställtider bör kunna minskas avsevärt då operatören inte längre 

behöver söka information gällande vilken order som ska bearbetas härnäst. 

6.3.3 Packning innan transport 

Under förutsättning att rullbanor redan installerats har denna åtgärd ingen större effekt för operatören. 

Relevansen för studien ligger istället i en potentiell tidsreduktion för förmannen, som annars är den som 

transporterar bort de färdiga produkterna. Då förmannen ibland inte hinner transportera bort pallar och 

förse båsen med nytt material är en sådan tidsreduktion värdefull för att undvika att operatörerna själva 

ska behöva utföra transporterna. Kan detta arbetssätt även implementeras i båsen blir tidsreduktionen 

ännu större. Utöver ovanstående effekt finns även vinster i att antalet förflyttningar samt antalet pallar 

på uppställningsplatsen i packavdelningen minskas. Detta ligger dock utanför det studerade systemet. 

6.3.4 Slipa i anslutning till blästermaskinen 

Det förbättringsförslag som eliminerar störst mängd slöserier är att placera slipverksamheten i direkt 

anslutning till blästermaskinen. På så vis skulle antalet förflyttningar reduceras drastiskt. Förutsatt att 

färdiga pallar bandas och plastas på plats skulle endast två förflyttningar behövas. En då produkten 

flyttas från bandet till packpallen och en då personalen från packavdelningen flyttar pallen till 

färdigvarulagret. Detta är det enda av de presenterade förbättringsförslagen som även eliminerar 

förflyttningen av produkter inne i slipbåsen. Vidare skulle denna lösning innebära att produkter 

bearbetades i ett enstycksflöde, med följden att majoriteten av lagringen försvinner. Produkter skulle 

endast lagras på packpallen fram till dess att den fyllts och tas om hand av packpersonalen. Detta skulle 

minska produktionsledtiden avsevärt. Dessa effekter ses även av Dal, et al. (2013) vid introduktionen av 

enstycksflöde och sammanlänkning av funktioner. 

I och med att mängden förflyttningar reduceras och att produkten bearbetas direkt på bandet bör även 

arbetsmiljön för operatörerna förbättras. Dels kan produkten hanteras säkrare på bandet då den ligger 

ner under bearbetningen och endast lyfts i syfte att förflyttas till packpallen. Beroende på hur 

slipstationerna och bandet vid dessa utformas blir produkten även potentiellt lättare att vrida på då den 

är placerad på bandet, vilket bör reducera arbetsbördan för operatörerna. 

6.3.5 Övriga förbättringsförslag 

Utöver de förbättringsförslag som diskuterats med Stål AB har ett antal ytterligare åtgärder identifierats 

under observationerna. 

I vissa fall för produktgrupp 2 och 3 har produkternas placering på pallen gjort det möjligt för 

operatören att slipa produkten utan att först behöva flytta den. Detta har resulterat i att 

hanteringstiderna för dessa produkter under bearbetningen har eliminerats helt. Om det är möjligt att 

placera produkterna på pallarna med detta i åtanke bör onödiga förflyttningar kunna undvikas för flera 

produkter. För att detta ska vara genomförbart krävs troligtvis en dialog mellan personalen som slipar 

och personalen som placerar produkten på pallen. 
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Ytterligare ett område där förbättringar bör vara möjliga är vid förflyttningar av pallar med obearbetat 

material till båsen. I de fall pallarna har varit stapelbara har flera pallar kunnat förflyttas samtidigt till ett 

höj- och sänkbart bord. Följden är att operatören inte behöver använda trucken lika ofta och slöserier 

som transporter och väntan reduceras. Detta kan lösas genom att pallarna packas med stapelbarhet i 

åtanke. Denna åtgärd är dock irrelevant för båsen med rullbanor samt i de fallen höj- och sänkbara bord 

saknas. Tiden för förflyttningar av material till båsen skulle även kunna reduceras med hjälp av en 

layoutförändring. I dagsläget samlades mycket obearbetat material på golvet i närheten av 

bandsliparna. Då detta även är uppställningsplats för delar av det packmaterial som används hände det 

ofta att pallar behövde flyttas runt. Framförallt tiderna för förflyttning av material till och från 

bandsliparna skulle reduceras till följd av att dessa ytor rensades. 

Slutligen kan det konstateras att hur mycket arbete som krävs i slipavdelningen är starkt beroende av 

vilket skick produkterna är i. För produktgrupp 1 observerades ett antal produkter där slipning inte var 

nödvändig, vilket ledde till att produkten endast packades. En produkt som kräver mycket bearbetning 

driver inte bara upp sliptiden, utan även hanteringstiden. Behöver produkten repareras adderas 

ytterligare tid då operatören behöver säkerställa att produkten packas överst på pallen och märks 

tydligt. Alla förbättringar som kan åstadkommas tidigare i flödet och som reducerar mängden arbete 

som krävs för varje produkt, är således eftersträvansvärda. 

6.3.6 Effekter av förbättringar 

För att kunna bedöma huruvida det är motiverat att genomföra en förbättring behöver respektive 

produktgrupps försäljningsvolym tas i beaktande. Om volymen hos den produktgrupp som påverkas av 

en förbättring är låg, finns en risk att besparingen blir för liten för att motivera ett förbättringsprojekt.  

Utifrån existerande dataunderlag kan vissa uppskattningar göras. Med hjälp av dokumenterad 

tidsåtgång per produktionsorder har viktklass och slipklass beräknats; denna information har sedan 

använts för att placera produkter med slipklass 1 och 2 i korrekt produktgrupp och på så vis kunna 

uppskatta en årsvolym per grupp. Dessa beräkningar täcker dock endast ca 13 % av alla produkter som 

återfinns i dataunderlaget, då tillverkningstiden i de flesta fall skiljer sig något från de tider som fås av 

nulägets beräkningsmodell och således inte kan användas för att bedöma vilken produktgrupp 

produkterna tillhör. En möjlig orsak till detta är att de planerade tiderna justeras vid inrapportering av 

produktionsordern. Konsekvensen blir att de uppskattade volymerna är märkbart lägre än i verkligheten, 

vilket leder till att förbättringseffekten som är beräknad på dessa volymer också blir lägre än vad de kan 

väntas bli i verkligheten.  

I tabell 20 redogörs för fördelningen av produkter mellan de tre produktgrupperna samt hur många 

arbetsdagar som sparas in per grupp och år förutsatt en minskning av aktivitetsledtiden med 50 % för 

varje grupp. Endast produkter som platsar i produktgrupperna är inkluderade. 

Tabell 20 - Uppskattad tidsbesparing per år 

Produktgrupp Andel av produktgruppernas samlade volym Sparade arbetsdagar per år 
1 54 % 12 
2 44 % 21 
3 2 % 2 
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Resultatet pekar på att störst effekt fås av förbättringar i produktgrupp 2. Dels står grupp 2 för en 

relativt stor andel av volymen och dels förflyttas produkterna i små batcher, vilket leder till fler 

transporttider än för produktgrupp 1. Produktgrupp 3 står för en väldigt liten del av den totala volymen, 

vilket leder till att förbättringar här bedöms ge sämst resultat. Då produktgrupperna i stor utsträckning 

delar liknande flöden så kommer dock förbättringar i de flesta fall att påverka samtliga produktgrupper. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel utgör diskussion kring studiens genomförande samt resultat. Överlag kan sägas att 

genomförandet har följt metoden för hur nulägeskartan i en värdeflödeskartläggning bör ritas upp. 

Analysen skiljer sig något från teorin då syftet i detta fall inte är att implementera Lean-principer i 

produktionen. Vidare skiljer sig genomförandet av en värdeflödeskartläggning på processnivå från en 

värdeflödeskartläggning på enhetsnivå, vilket annars är den rekommenderade nivån att börja på. I detta 

fall är dock inte Lean-principer implementerade på hela processkedjan och det är då inte rimligt att rita 

upp en karta med förbättringar anpassade till dessa principer för en enstaka process. 

Vad gäller slipavdelningens roll i värdeflödet så ses den i dagsläget som den begränsande processen och 

utgör således en flaskhals i produktionen. Som konstateras i teorin finns då alternativen att antingen 

balansera produktionen efter flaskhalsens kapacitet (Jonsson & Mattson, 2011) eller utöka sagda 

kapacitet ふTreHuňa, et al., ヲヰヱヴぶ. Då det utifrån både Stål AB s egna bedömningar och denna studies 

resultat är tydligt att det finns utrymme för förbättringar i slipprocessen, är en ökning av kapaciteten att 

föredra. Om det finns processer med liknande kapacitet på andra platser i värdeflödet är det även viktigt 

att dessa tas hänsyn till vid ökningar av kapaciteten i slipavdelningen.  

7.1 Observationer och mätningar 
Sammanlagt utfördes 756 mätningar under studien, 372 för grupp 1, 258 för grupp 2 och 126 för grupp 

3. Att antalet mätningar är olika för olika grupper beror på att den totala tiden för observationerna var 

ungefär lika lång för alla, och längre uppmätta tider ledde således till att färre aktiviteter identifierades 

under den tiden. Detta är i enlighet med rekommendationer från Ekdahl och Kedbäck (2016) om att fler 

mätningar behöver utföras ju kortare cykeltiden är. Ekdahl och Kedbäck (2016) menar även att om 

cykeltiden enbart är några sekunder lång så kan så mycket som 200 mätningar krävas. I denna studie är 

antalet mätningar genomgående något lägre än rekommenderat, framförallt för aktiviteter med kortare 

cykeltid. Detta beror på att den stora produktvariationen gjorde att många olika produkter behövde 

observeras vilket i sin tur ledde till att tidsramen för studien inte räckte till för att utföra ett så stort 

antal mätningar. 

En direkt följd av ett lägre antal mätningar än rekommenderat är att standardavvikelsen för tiderna blir 

något större. Tabell 21 visar dessa standardavvikelser för de olika delmomenten i sekunder; tabell 22 

visar variationskoefficienten, det vill säga standardavvikelsen uttryckt i procentandelar av medelvärdet. 

Att antalet mätningar är något lägre än rekommenderat är sannolikt inte hela förklaringen till den 

relativt stora variationen i uppmätta tider. I enlighet med vad Ekdahl och Kedbäck (2016) nämner som 

förklaringar till avvikelser, så beror de höga värdena i tabell 21 och 22 till stor del på variation i material 

(produkterna behövde olika mycket slipning) och variation i personal, det vill säga att flera olika 

operatörer mättes för varje moment. 

Tabell 21 - Standardavvikelse för de olika delmomenten i slipprocessen 

Standardavvikelse (s) Hantering Slipning Packning 
Grupp 1 6,07 23,38 4,79 
Grupp 2 8,54 10,43 12,07 
Grupp 3 22,88 58,79 18,89 
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Tabell 22 - Variationskoefficient för de olika delmomenten i slipprocessen 

Variationskoefficient  Hantering Slipning Packning 
Grupp 1 63,48% 79,93% 53,70% 
Grupp 2 40,78% 61,81% 39,52% 
Grupp 3 64,18% 55,23% 38,07% 

7.2 Produktindelning 
I studien har produkterna delats in tre olika produktgrupper baserats på vad som varit rimligt utifrån 

observationer och intervjuer. Produktgrupperna tar främst hänsyn till de två tidsdrivande faktorerna 

slipklass och vikt. Efter genomförandet av tidsstudien kan dock konstateras att detta är en relativt enkel 

indelning sett till den variantbredd som finns. Behovet av att förflytta produkter med hjälp av kedja samt 

kravet på en specifik håldiameter är exempel på två ytterligare tidsdrivande faktorer som identifierades 

under tidsstudien. Utöver dessa finns troligtvis fler, oidentifierade, faktorer som gör att alla produkter 

inte kommer passa i en uppdelning efter slipklass och vikt. Detta är dock svårt att komma ifrån med 

hänsyn till studiens omfattning.  

En alternativ metod för produktindelning hade kunnat vara den som föreslås av Rother och Shook 

(1999), där produkter delas in efter vilka aktiviteter som ingår i bearbetningen. Till viss del har detta 

följts då produkter i olika slipklasser även kräver olika noggrannhet i bearbetningen. Hade indelningen 

helt gjort efter denna metod hade dock de kortare hanteringstiderna för mindre produkter missats. 

Rother och Shooks (1999) produktindelning upplevs även mer lämpad för en värdeflödeskartläggning på 

enhetsnivå. I fallet med slipavdelningen, där endast en process studeras, liknar bearbetningen av olika 

produkter ofta varandra och gränsdragningen blir svårare än om en serie processer hade studerats.  

7.3 Resultatets rimlighet 
Resultatet bidrar med en jämnare metod för tidsättning av produkterna i slipavdelningen. Den 

nuvarande metoden använder förvisso samma kriterier för tidsättning som kommits fram till i studien, 

vilken vikt som läggs vid kriterierna är dock olika. En intressant observation för produkter som hanteras 

med travers är att slipklassen också driver upp hanteringstiderna. Något som reflekteras relativt dåligt i 

den nuvarande metoden, där istället vikten är den primära tidsdrivande faktorn. 

Överlag är resultatet rimligt för de produkter som omfattas av produktgrupperna, framförallt vad gäller 

bearbetningstidena för enskilda produkter. De områden där den föreslagna tidsättningen kan behöva 

modifikation är för aktiviteterna där hela batchar hanteras. Dessa tider baseras på relativt få mätningar 

och har lätt kunnat påverkas av att operatören har behövt vänta på att en truck ska bli ledig. Har detta 

skett för en produktgrupp, men inte en annan  resulterar det i att tidsskillnaderna mellan grupperna inte 

stämmer överens med verkligheten. Detta syns framförallt på skillnaderna mellan produktgrupp 2 och 3. 

Dessa grupper täcker in liknande produkter vad avser storlek och vikt samt vilka bås de bearbetas i. Det 

enda som skiljer dem åt är slikplassen, vilket inte bör påverka förflyttningarna av hela batchar. En möjlig 

lösning på detta är, som föreslås i kapitel 5.3.2, att medelvärden för samtliga grupper används för dessa 

aktiviteter. På så vis har produktegenskaperna endast påverkan på bearbetningstiderna i båsen, där 

hanteringen också sker produktvis. 

7.4 Förbättringsförslag 
De förbättringsförslag som resoneras kring gällande eliminering av slöserier kan potentiellt sett förbättra 

flödet genom slipavdelningen avsevärt. Till viss del har detta, i skrivande stund, redan skett då rullbanor 
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har installerats i två bås och övriga bås har bytt arbetssätt för påfyllning och transport av produkter. Ett 

flertal av de åtgärder som föreslås kan även implementeras direkt genom mindre ändringar i arbetssätt. 

Exempelvis kan en mindre förändring i hur en produkt placeras på pallen resultera i att 

hanteringstiderna i båsen reduceras kraftigt. Innan en sådan förändring sker är dock viktigt att ha 

kunskap om varför det ser ut som det gör i dagsläget. Om pallar packas på ett visst vis tidigare i flödet av 

en specifik anledning riskerar en förändring att onödiga problem skapas i andra delar av produktionen.  

Den stora majoriteten av litteraturen som finns kopplad till identifikation och eliminering av slöserier 

diskuterar användningen av Lean-verktyg. Även om Lean inte används fullt ut kan vissa av verktygen 

vara användbara vid förbättringar av värdeflödeskedjan. Exempelvis skulle 5S kunna användas i syfte att 

säkerställa att allt material finns, väl organiserat, på plats i båsen. På så vis skulle tider för att leta efter 

verktyg och material kunna reduceras kraftigt. Tydlighet i såväl placering av material som 

informationsflödet skulle även underlätta för den inhyrda personalen, som då inte behöver lägga tid på 

att fråga mer erfarna operatörer. 

Vad gäller förbättringsförslagens påverkan på miljön så finns en marginell besparing i energiåtgång då 

flera av förbättringarna syftar till att minimera mängden lyft och transporter. Detta bör dock sättas i 

förhållande till vilken påverkan stålindustrin i övrigt har, varpå denna besparing bör bli minimal. 

Större är då de potentiella ekonomiska effekterna för Stål AB och dess kunder. Då slipavdelningen är en 

av de processer som begränsar produktionen kan en effektivitetsförbättring leda till såväl direkta 

ekonomiska vinster som indirekta vinster i form en bättre leveransservice till kunder.  

7.5 Framtida studier 
Även om denna studies resultat ger en djupare inblick i hur flödet i slipprocessen ser ut och kan fungera 

som underlag för framtida planering, är den på intet sätt heltäckande. I och med den stora 

variantbredden hos produkterna och studiens begränsade omfattning finns ett behov av ytterligare 

mätningar.  

En brist i resultatet är att det inte omfatta produkter i slipklass 2. För att resultatet ska bli komplett bör 

en fjärde produktgrupp innehållandes stora produkter med slipklass 2 adderas. Då observationer saknas 

kan dock aktivitetstider för en sådan produktgrupp ej bestämmas exakt. Detsamma gäller för slipklass 3. 

Mätningar har här endast skett för en, relativt simpel, produkt. För att kunna dra ytterligare slutsatser 

bör fler produkter studeras.  

Vidare bör korrekta årsvolymer för samtliga produktgrupper beräknas med större noggrannhet än vad 

som gjorts. Detta är viktigt vid beräkningar av lönsamhet för framtida förbättringsprojekt. Då de 

produktionsdata som finns tillgängliga inte direkt innehåller den information som krävs för att beräkna 

årsvolymer per produktgrupp, kommer beräkningar behöva utföras på annat vis. En möjlig lösning är att 

använda den data som finns tillgänglig på ASKI för att sortera in produkterna i produktgrupper och 

därefter identifiera och summera årsvolym för varje produkt. 

7.6 Slutsatser 
Syftet med studien är att, genom analys av nuvarande materialflöde i slipprocessen, få bättre kunskap 

om slipavdelningens interna logistik och därmed skapa underlag för förbättrad produktionsplanering och 

framtida processförändringar. Detta har uppnåtts genom att en värdeflödeskartläggning har utförts i 

slipavdelningen hos Stål AB. Mot bakgrund av värdeflödeskartläggningens resultat rekommenderas en 
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förändring i hur bearbetningstider för produkter beräknas. Istället för att använda vikt som primär 

tidsdrivande faktor bör en uppdelning baserat på slipklasser användas, då dessa driver såväl sliptider 

som hanteringstider uppåt. Ett avsteg från denna uppdelning bör dock göras för produkter som kan 

hanteras för hand, då arbetssättet för dessa skiljer sig från de tyngre produkterna. Vidare har ett antal 

förbättringsförslag identifierats, dels genom diskussion med Stål AB och dels genom 

värdeflödeskartläggningen. I syfte att öka kapaciteten och minska slöserier i slipavdelningen bör 

möjligheterna att genomföra dessa förbättringsförslag ses över. Av förslagen är det långsiktiga projektet 

att koppla ihop slipavdelningen med blästermaskinen det förslag som mest effektivt eliminerar slöserier.  
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