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ABSTRACT  
 
Bachelor thesis, Master of Science program, Mälardalens University, Innovation, 
Production & Logistics, Spring 2016 
 
Author Jack Hellberg & Julia Ekstrand  
Supervisor Martin Kurdve 
Title Value Stream Map 
 
Background/Problem 

Eskilstuna Elektronikpartner AB is a company that offers surface-mount 
technology, through-hole technology and final assembly of electronic circuit 
boards. The company manage the entire production from supplier to final customer. 
That combined with customer-oriented demand creates numerous variations and 
high expectancy on the manufacturing process. As a part of the extensive work to 
become more competitive, the company sees further opportunities for 
improvements. By creating a value stream map on EEPAB’s manufacturing 
process, wastes will be identified. Some of the identified wastes will also receive 
suggestions for improvement as well as an implementation plan. In order to 
examine this, the aim has been divided into two defined queries: 
 
Which wastes can we find in the manufacturing process? 
How can these wastes be reduced or eliminated?   
 

Method  
To answer the queries, a case study and a literature study has been performed. Both 
qualitative and quantitative data has been collected and analyzed in this study. The 
quantitative data primarily consists of cycle times, distance and inventory level 
collected at several occasions, then used as a basis for mapping the process flow. 
The qualitative data has been collected mainly from interviews with workers and 
industrial supervisor.  
 

Findings 
Wastes within the company´s manufacturing process have been identified. Big 
parts of the overall cycle time could be linked to collecting materials and long 
setup times. Inventory layout in combination with high variety of items proved to 
be a reason for this. Therefore a suggestion for improvement of a new investment 
was presented along with an implementation plan. This report also makes other 
suggestions for improvements and implementation plans for how the company 
can minimize wastes.  

 
Recommendations 

For further studies, it may be of interest to study other companies in the same 
industry to see how they’ve solved similar problems.  
 

Keywords 
Lean production, value stream map, wastes and efficiency.    
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SAMMANFATTNING 
 
Examensarbete, Civilingenjörsprogrammet, Mälardalens högskola , Innovation, 
produktion & logistik, VT2016 
 
Författare Jack Hellberg & Julia Ekstrand  
Handledare Martin Kurdve 
Titel Värdeflödesanalys 
 
Bakgrund/Problemdiskussion 

Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB) är ett företag som erbjuder 
ytmontering, hålmontering och slutmontering av kretskort. Företaget ansvarar för 
hela produktionen från leverantör till slutkund. Detta i kombination med en 
kundorienterad efterfrågan skapar stora variationer och ställer höga krav på 
tillverkningsprocessen som i grunden är oerhört komplex. Som en del i det 
omfattande arbetet att få en ökad konkurrenskraft ser företaget idag ytterligare 
möjligheter till förbättringar.  

Syfte  
Utifrån bakgrund och problemformulering framgår att stora satsningar inom 
produktionen är en nödvändighet för en ökad konkurrenskraft. Syftet med detta 
projekt är därför att genom en värdeflödesanlys kunna identifiera slöserier inom 
EEPAB:s tillverkningsprocess samt presentera förbättringsförslag och en 
implementeringsplan för valda förbättringar. För att kunna besvara denna 
frågeställning har syftet delats in i två problemfrågor.  
 
Vilka slöserierer finner vi inom tillverkningsprocessen? 
Hur kan dessa slöserier minimeras eller elimineras?  

Metod  
För att kunna besvara studiens syfte har en fallstudie utförts parallellt med en 
litteraturstudie. Både kvalitativ och kvantitativ datainsamling har kombinerats 
och analyserats i denna studie. Data av kvantitativ karaktär består främst av 
cykeltider, transportsträckor och lagernivåer som samlats in vid flertal 
mättillfällen, och används som underlag för kartläggning av processflödet. Den 
kvalitativa data som samlats in kommer främst från intervjuer med anställda och 
industriell handledare samt bilder.  

Resultat 
Slöserier inom företagets tillverkningsprocess har identifierats. Stora delar av 
produktionens ledtid kunde kopplas till långa plock- och riggtider. Lagrets 
uppbyggnad i kombination med mängd artiklar visade sig vara en orsak till detta. 
Ett förbättringsförslag i form av en investering har framförts och en 
implementeringsplan för detta förslag har presenterats. I rapporten framförs även 
andra förbättringsförslag och implementeringsplaner för hur företaget kan 
minimera slöserier.  
 

Rekommendationer 
För vidare studier kan det vara av vikt att studera andra företag inom samma 
bransch för att se hur de löst liknande problematik.   
 

Nyckelord: Lean produktion, värdeflödesanalys, slöserier och effektivisering. 
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FÖRORD 
 
Det här examensarbetet är skrivet som ett avslut på de tre första åren på 
civilingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola. Projektet har utförts på uppdrag av 
Eskilstuna Elektronikpartner AB där en värdeflödesanalys skapats med syfte att förbättra 
processflödet i tillverkningsprocessen.  
 
Efter 20 intensiva veckor är nu detta arbete motsvarande 15 högskolepoäng fullföljt. Arbetet 
har under denna vårtermin inneburit flera utmaningar. Förståelse för teorin bakom lean 
produktion och värdeflödesanalys samt en verklighetsförankring till förbättringsarbete.  
 
Till författarnas hjälp har det funnits flertal betydelsefulla personer som alla varit med och 
bidragit till det slutliga resultatet. Författarna vill framförallt tacka sina handledare; Martin 
Kurdve handledare från Mälardalens högskola, Natasha Lagumdzija produktionsansvarig på 
Eskilstuna Elektronikpartner AB samt Peter Johansson som bonushandledare på Mälardalens 
högskola för deras engagemang, ledning och värdefulla råd.  
 
Författarna vill även rikta ett stort tack till alla i personalen på EEPAB som varit otroligt 
vänliga, hjälpsamma och tålmodiga mot två stundtals vilsna studenter.  
 
 
 
 
 Eskilstuna i maj 2016 
 
 
 
 
 
Jack Hellberg   Julia Ekstrand  
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FÖRKORTNINGAR/ TERMINOLOGI  
 
BS  Batchstorlek, partistorlek av tillverkade produkter 
 
EEPAB  Eskilstuna Elektronik Partner AB 
 
Mönsterkort/Panel Mönsterkort bearbetas till kretskort. En panel är innehåller 9 

mönsterkort 
 
NVA  Icke-värdeskapande  

ROI  Retun on investment  

SMD- torn  Surface Mount Device (SMD)- torn. Ett automatiskt plocktorn 
anpassat för kretskortstillverkning  

SMD- rulle Rulle där komponenter finns lagrade och används som råmaterial i 
produktion 

 
TPS  Toyota Production System   

VA  Värdeskapande 
 
VFA  Värdeflödesanalys  
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1 INLEDNING 
 
I detta avsnitt visas bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar samt de 
avgränsningar som gjorts till studien.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Eskilstuna Elektronikpartner (EEPAB) är ett företag som erbjuder ytmontering, hålmontering 
och slutmontering av kretskort. Då företaget ansvarar för hela produktionskedjan från 
leverantör till slutkund ställs det höga krav på bl.a. produktionseffektivitet, kvalité, 
kostnadseffektivitet och leveransprecision.  
År 2008-2010 var EEPAB med i produktionslyftet där bl.a. lean principer och grundläggande 
verktyg för att förbättra produktionen togs fram. Detta har gjort att organisationen idag är väl 
bekant med lean-konceptet.  
 
Dagens globalisering ställer höga krav på svensk industri. För att vara ett konkurrenskraftigt 
företag på marknaden krävs därför stora satsningar inom produktionen för att kunna öka 
produktiviteten, minska kostnader och dessutom erbjuda hög kvalité. 
Liker (2003) menar att genom att använda sig av lean-metoder kan företag öka sin produktivitet 
och effektivitet. Således minskar företag kostsamma slöserier och som följd totalkostnaden för 
produktionen. Lean produktion är en filosofi och en metodik för att identifiera och eliminera 
alla aktiviteter inom en process som inte skapar något värde för kunden. Kort sagt en metod 
med syfte att skapa mer värde för mindre arbete. Med olika lean-verktyg kan företag på ett 
enkelt och systematiskt sätt uppnå stora effektiviseringsförbättringar, men för att förbli ett 
konkurrenskraftigt företag krävs det att företaget ständigt arbetar med förbättringar (Liker, 
2003).  
 
Enligt Mattson (2012) är kundorienterade produkter något som kännetecknar dagens 
efterfrågan. Detta ställer i sin tur höga krav på produktionen då antal variationer av produkter 
ökar markant. För att möta efterfrågan måste produktionen omställas från att tillverka efter 
prognoser till att tillverka efter kundefterfrågan. Detta kallas pull-produktion och innebär att 
företag tar emot order innan uppstart av produktion. Utan långsiktiga prognoser måste företag 
klara av stor variation i efterfrågan. Detta kräver effektiv lagerhantering och produktion 
(Björklund, 2012). EEPAB har en kundstyrd produktion med varierande efterfrågan. Företaget 
följer principer för en pull-produktion. Den skiftande efterfrågan ställer höga krav på 
processers; ledtider, tillförlitlighet, och effektivitet är en nödvändighet. Idag ser EEPAB 
ytterligare möjligheter för förbättringar, därför kommer detta examensarbete att behandla ett 
verktyg som ofta utgör grunden till ett sådant effektiviseringsarbete, nämligen en 
värdeflödesanalys (VFA) (Brattlöw & Forsberg, 2005). Detta som en del i det omfattande 
arbetet att förbli konkurrenskraftiga. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Kundorienterade produkter samt varierande efterfrågan ställer höga krav på 
tillverkningsprocesser. Därför är det angeläget att studera hur produktionen kan effektiviseras 
för att möta kundefterfrågan på bästa sätt.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån bakgrund och problemformulering framgår att stora satsningar inom produktionen är en 
nödvändighet för att erhålla en ökad konkurrenskraft. Kundorienterade produkter är något som 
kännetecknar dagens efterfrågan (Mattson, 2012).  Detta ställer i sin höga krav på 
tillverkningsprocessen då antal variationer av produkter ökar (Björklund, 2012). För att kunna 
tillgodose kundens önskan på det bästa och mest effektiva sätt har projektets syfte formulerats 
på följande vis: 
 
Syftet med projektet är att identifiera slöserierer inom EEPAB:s tillverkningsprocess samt 
presentera förbättringsförslag och en implementeringsplan för valda förbättringar.  
 
För att kunna identifiera slöserier krävs en djupare förståelse för värdeskapande och icke 
värdeskapande aktiviteter. Utifrån detta bör sedan slöseri i produktionen reduceras eller 
elimineras för att få ett mer effektivt flöde. För att kunna fullgöra syftet har syftet delats in i två 
problemfrågor. Följande frågeställningar har utformats:  
 
Vilka slöserierer finner vi inom tillverkningsprocessen? 
Hur kan dessa slöserier minimeras eller elimineras?  
 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Studien innefattar 20 veckors arbete på halvfart, därav görs vissa avgränsningar i projektets 
omfattning. Värdeflödesanalysen är begränsad till ett specifikt kretskort då EEPAB har en hög 
variation av produkter. Det valda kretskortet går under namnet ”CoL SMD Blue Tooth CoT G2 
ROHS”. 
 
På grund av tidsramen kommer inte en framtida värdeflödeskartläggning att utföras. Projektet 
kommer resultera i ett flertal identifierade slöserier, dock kommer enbart förbättringsförslag att 
presenteras för ett begränsat antal av dessa. En selektion av förbättringsförslagen görs även där 
några av dem erhåller en implementeringsplan.  
 
Då den maskinella delen i EEPAB:s produktion är komplex kommer arbetet fokusera på de 
mänskliga faktorerna, d.v.s. aktiviteter styrda av personal som leder till slöserier i 
produktionen. Arbetet kommer således inte att beröra maskintekniken bakom 
tillverkningsprocesserna.  
 
 
 
 
 

 
13 (75) 



2 ANSATS OCH METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs hur datainsamling genomförts samt de metoder som används för att 
fullfölja studien.  
 
2.1 Datainsamling 
 
Data kan samlas in på två olika sätt, kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ data medför 
numerisk insamlad information och kan beskrivas på ett relevant sätt med siffror, tabeller samt 
grafer för att sedan analyseras. Kvalitativ data är data som inte kännetecknas av siffror utan är 
data insamlad från intervjuer, filmer och bilder (Saunders et al., 2009). En kombination av både 
kvalitativ och kvantitativ data menar Saunders et al. (2009) är en fördel. Saunders et al. (2009) 
hävdar också att båda insamlingsmetoderna har sina styrkor och svagheter och att det slutliga 
resultatet kommer påverkas av vald datainsamlingsmetod.  
 
Både kvalitativ och kvantitativ datainsamling har kombinerats och analyserats i denna studie. 
Den data av kvantitativ karaktär består av framförallt cykeltider, transportsträckor och 
lagernivåer och har samlats in vid flertal mättillfällen. Denna data används som underlag för 
kartläggning av processflödet och beräkningar. Den kvalitativa data som samlats in kommer 
främst från intervjuer med både anställda och industriell handledare samt bilder som författarna 
själva tagit.  
 
2.1.1 Primärdata 
 
Data kan vara av primär eller sekundär karaktär. Primärdata är information baserad på 
observationer och används som underlag i en studie. Exempel på primärdata är intervjuer, 
observationer och mätningar utförda av skribenterna (Saunders et al., 2009). Primärdata bör 
granskas kritiskt för att ge trovärdighet (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Cykeltider, transportsträckor, tider mellan processer och andra mätetal från EEPAB:s 
produktion har i första hand samlats in via mättillfällen och sedan kompletterats med intervjuer 
med anställda. Information om Mycronic Surface Mount Device (SMD)-torn har samlats från 
intervju av produktchef på Mycronic i Täby. Observationer gjordes genom hela 
tillverkningsprocessen. Under processerna fördes anteckningar där processer beskrevs och tider 
samt övriga anmärkningar noterades. Bilder från produktionen togs av skribenterna med syftet 
att tydliggöra tillverkningsprocessen beskriven i avsnitt 4, figur 6 - figur 29. Skribenterna 
deltog även under de dagliga rutinerna för att få en inblick i hur produktionens flöde såg ut.  
 
2.1.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är befintlig information och statistik från tidigare utförda studier eller 
observationer som tidigare insamlats och redovisats (Saunders et al., 2009). Sekundärdata 
måste kritiskt granskas för att säkerställa att den inte har förvrängts (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
 
Den sekundärdata som använts under studien är böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare 
examensarbeten. Databaser som använts vid insamling av vetenskapliga artiklar är Discovery 
och Emerald Insight med hjälp av sökorden; lean production, value stream map, little’s law. 
DIVA (digitala vetenskapliga arkivet) har även använts som sökportal i letandet efter tidigare 
examensarbeten. Sökord som använts; värdeflödesanalys, logistik, investeringskalkyl. Denna 
sekundära data presenteras i kap 3 teoretisk referensram. Specifika ämnen som studerats är b.la 
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värdeflödesanalys, lean produktion, lean-verktyg, kundvärde etc. En plocklista från EEPAB, 
karta över maskinparken och data till VFA som inte kunde erhållas genom observation i 
produktionen är sekundärdata som används för att utföra undersökningen. Ytterligare 
information om Mycronic SMD-torn har samlats in från Mycronic:s produkthemsida och är 
således av sekundär karaktär.  
2.1.3 Forskningsstrategi 
 
Val av forskningsstrategi beror på vilken typ av forskningsfrågor och syfte som vill besvaras 
med studien (Sander et al., 2009). En fallstudie innebär en undersökning på ett avgränsat 
område, t.ex. ett företag eller en grupp människor. Studien går ut på att genom observationer 
och intervjuer skapa en så heltäckande bild som möjligt över situationen som studerats (Patel & 
Davidson, 2011).  
 
Som en följd av valda forskningsfrågor och tidsram har fallstudie tillämpats för denna studie 
som forskningsstrategi. Fallstudien har ägt rum på ett tillverkningsföretag.  
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2.2 Arbetsmetod 
 
Nedan följer en övergripande beskrivning i arbetets tillvägagångsätt.  

 
Figur 1. Arbetets tillvägagångssätt 

 
  

Introduktio
n

• Individuella möten med examinator, industriell handledare samt handledare på MDH

Fallstudie
• Primärdata från observation i produktionen samlades in

Sekundär 
datainsaml

ing

• Böcker granskades inom lean och VFA

Granskning 
av order

• En order granskades från början till slut samtidigt som essensiella mätetal togs fram 

Plannering
srapport

• En planneringsrapport konstruerades för att strukturera arbetet

Värdeflöde
skarta

• En värdeflödeskarta skapades

Slöserierer 
identifiera

des

• Med hjälp av värdeflödeskartan identifierades slöserier

Prioriterad
e slöserier

• Slöserier granskades och prioriterade slöserier valdes 

Förbättring
sförslag 

• Förbätringsförslag arbetades fram för de prioriterade slöserierna

Implement
eringsplan

• En implementeringsplan utformades för de framtagna förbättringsförslagen
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Studien startades med ett inledande möte på EEPAB med produktionsansvarig och industriell 
handledare. Detta för att få en inblick i företaget, diskutera problemområde samt formulera 
projektets syfte. Därefter kontaktades examinatorn Antti Salonen för att diskutera huruvida 
projektet faller inom utbildningsramen samt uppfyller kraven för ett kandidatexamensarbete. 
Industriell handledare fick återkoppling och signerade de dokument som krävdes för att bli 
registrerade på kursen. Då projektet godkänts av båda parter togs kontakt med handledare på 
Mälardalens högskola (MDH). Tillsammans gjordes en grov tidsplanering samt brainstorming.  
 
Därpå påbörjades det berörda ämnet att studeras. Övergripande information om företaget och 
produktionen samlades in via en genomgång av produktionen med industriell handledare.  
Sekundär data som böckerna ”The Toyota Way” och ”Operations Management” studerades för 
att få lärdom om bl.a. lean produktion, VFA, etc. För att kunna utveckla en värdeflödesanalys 
behövdes mer information om produktionen. Krajewski et al., (2014) hävdar att datainsamling 
till en värdeflödesanalys bör göras av personerna som utför studien för att säkra trovärdigheten. 
Därför bokades ett möte där en tillverkningsprocess av ett kretskort kunde undersökas från 
kundorder till slutleverans. Den primäradatan insamlades då på företaget. På EEPAB samlades 
all vital data in, däribland de mätetal som värdeflödesanalysen innefattar. Sekundär data från 
företaget skall inte ses som absolut sanning. 
 
Ett Gantt-schema skapades där planering av arbetsgången sattes på en tidslinje samt relevanta 
deadlines markerades ut. En planeringsrapport fylldes i där en kort sammanfattning av; 
preliminär titel på examensarbete, bakgrund, syfte, frågeställningar, teoretisk referensram, 
avgränsningar, metod och tidsplan uppgavs.  
 
När planeringsrapporten var skapad påbörjades värdeflödeskartan att konstrueras.  
Värdeflödeskartan skapades i ett program kallat ”Visio” från Microsoft Office. Där lades alla 
steg i maskinella processen in, från inleverans av råmaterial tillochmed sista 
bearbetningsmaskin i maskinparken.  
 
Då den maskinella delen var kartlagd bokades ett nytt möte in med industriell handledare. 
Denna gång för att observera den manuella delen av tillverkningsprocessen. Efter 
genomgången av den manuella delen kunde värdeflödeskartan slutföras. När värdeflödeskartan 
var slutförd analyserades kartan och anteckningar från observationer i produktionen. Denna 
information tillsammans med teori om de sju slöserierna lade grunden för de identifierade 
slöserierna. Då flertal slöserier identifierats avgränsades arbetet till 12 slöserier där vissa 
slöserier var besläktade med varandra. Dessa slöserier utseddes tillsammans med 
produktionsansvarige. De 12 prioriterade slöserierna var nu fastställda och förbättringsförslag 
kunde börja formuleras. När samtliga prioriterade slöserier erhållit förbättringsförslag togs en 
implementeringsplan fram för ett urval av de prioriterade slöserierna. Detta var det sista 
momentet i examensarbetet. Under samtliga moment skedde parallellt arbete med 
rapportskrivningen.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för examensarbetet. Däribland 
konceptet lean produktion och värdeflödesanalysen som varit väsentliga för projektets 
framgång. 
 
3.1 Processer 
 
En process definieras som “ett nätverk bestående av sammanhängande aktiviteter som 
upprepas med tiden”. En process omvandlar information som exempelvis material, utrustning, 
arbetskraft och kunskap. Processen utför en rad aktiviteter som resulterar i t.ex. varor, 
information, upplevelser, tjänster mm (se figur 2). Detta resultat skall sedan tillfredsställa 
kunden med så lite resurser som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2014).  
 

Figur 2. Processer (Bergman & Klefsjö, 2014) 
 

 
3.2 Lean produktion 
 
Lean produktion även kallat ”Toyota production system” (TPS) utvecklades efter andra 
världskriget av Toyota. Detta system resulterade i en revolutionerande transformation av 
industrier världen över och ligger idag tillgrund för ett flertal välkända böcker. ”Lean thinking” 
(Womack & Jones, 1996) är en av dessa välkända böcker. I denna bok definieras lean 
produktion som en femstegs-process. Dessa fem steg innefattar definiering och identifiering av 
kund- och värdeflöde, ett förbättrat flöde, implementering av ”pull system” samt en ständig 
strävan efter förbättringar.  
 
Ohno (1988, 24) förklarade lean produktion enligt följande: 
 ”All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order 
to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-
value-added wastes”.  
 
Kort sagt kan lean beskrivas som en filosofi där eliminering av slöserier är det mest essentiella 
och där fokus ligger i att skapa värde för kunderna. Genom att enbart producera produkter som 
kunder efterfrågar kan slöserier minimeras eller elimineras. Istället för att trycka produkter på 
kunder (push- system) låter man kunderna dra produkterna åt sig (pull- system). Man talar då 
om en kundstyrd eller behovsstyrd tillverkning.  
 
Varje tillverkningsprocess innefattar ofta någon operation som påverkar flödet och ledtiden i 
produktionen negativt, en så kallad flaskhals. Dessa flaskhalsar kan vara ett resultat av en 
slöseri och kräver förbättringsinsatser för att elimineras. Variation av som påverkar flaskhalsar 
och utnyttjandegraden i en produktion. Ju större variation ett företag har, desto högre 
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utnyttjandegrad måste produktionen leverera för att undvika långa köer och väntetider. Ett 
förbättringsalternativ kan därför vara att minska variationen av produkter som tillverkas. 
Nyckeln till ett bra flöde utan avbrott är således liten variation och eliminering av flaskhalsar 
(Berman & Klefsjö, 2014). 
 
Att utveckla organisationen genom implementering av lean produktion kan innebära stora 
framgångar för företaget. Genom att reducera eller eliminera slöserier kan företag minska 
kostnader samtidigt som effektiviteten ökar och därigenom produktiviteten. Lean produktion 
bygger in kvalité i processer och ser till att alla anställda även fungerar som 
kvalitetskontrollanter. För att lyckas implementera TPS räcker det inte med att implementera 
särskilda verktyg eller metoder. TPS är en filosofi och ett helhetstänk som måste genomsyra 
hela verksamheten för optimal slagkraft. Den måste även praktiseras dagligen (Liker, 2003). 
 
TPS sammanfattas i 14 principer. Dessa principer delas in i fyra kategorier där alla kategorier 
börjar på bokstaven P och kallas ”de 4 P:na”. ”De 4 P:na” är:  
 

• Philosophy 
• Process 
• People/ Partners 
• Problem Solving 

 
Liker (2003) sammanställer TPS fjorton principer i ”de 4 P:na” i figur 3 nedan.  

 
Figur 3. 4 P:na (Liker, 2003) 
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3.2.1 Slöserier 
 
I lean produktion är eliminering av slöserier fundamentalt. Genom identifiering av samtliga 
processer i en produktion bedöms vilka processer som skapar värde för kunden. Vid varje 
process skall frågan ”vilket värde har denna process för kunden?” ställas. Detta hjälper företag 
att se vilka processer som kunderna värdesätter. Med utgångspunkt i denna fråga definierar 
Liker (2003)  7+1 slöserier som beskrivs nedan.  
 

1. Överproduktion. Överproduktion innebär arbete som utförs utan efterfrågan. Att 
producera för mycket, för fort eller för tidigt är slöseri enligt lean-konceptet. 
Överproduktion bidrar till bland annat högre personalkostnader, bundet kapital i lager,  
onödiga transporter och stora lagerytor. 
 

2. Väntan. Väntan är all väntetid som uppkommer under produktion. Det kan vara den tid 
då operatören väntar på; maskin, icke-fungerande utrustning, material eller verktyg. Det 
kan också vara när det inte finns något arbete att utföra exempelvis vid brist på 
råmaterial. 

 
3. Onödiga transporter. Detta innebär transport av material såväl som information. Det 

kan vara förflyttningar av gods inom processen eller förflyttning av material. En 
transport skapar inget värde. Genom att justera värdeflödet kan dessa slöserier 
elimineras. 

 
4. Överarbete. Överarbete innebär överflödiga steg för att tillverka en produkt. Det kan 

vara ineffektiv tillverkning på grund av dåliga verktyg eller undermålig design som i sin 
tur skapar onödig rörelse och defekter. Överarbete uppstår också när företag skapar en 
produkt av högre kvalitet än vad som efterfrågas.  

 
5. Defekter. Defekter är alla produkter som blir skadade under tillverkningen och således 

inte uppfyller ställda krav. Även kontroller innebär slöserier i form av arbete och 
tidsförlust. Defekter kan antingen repareras, slängas eller omplaceras. 

 
6. Onödiga lager. Lager innebär stora ytor ägnade åt bl.a. råmaterial, verktyg, utrustning 

och färdigt gods. Lagerytor tar tid att underhålla och stor plats och kan dessutom dölja 
problem såsom obalans i produktion eller sena leveranser från leverantörer. Stora lager 
kan också innehålla defekter utan att företaget är medvetna om det. Det är även vanligt 
att man lagrar material som inte längre behövs. 

 
7. Rörelser och förflyttning. Onödiga rörelser innebär onödig rörelse av personal. Det kan 

exempelvis vara när en anställd behöver leta eller sträcka sig efter något, lyfta tungt 
eller gå längre sträckor.  

 
8. Outnyttjad kreativitet. Outnyttjad kreativitet innebär outnyttjade idéer, kunskaper, 

förbättringar och lärande som kan erhållas genom att lyssna på och engagera personal. 
Som anställd har alla en skyldighet att bidra med förbättringsförslag men det är chefens 
ansvar att ta vara och lyssna på dessa idéer. 

 
 
Enligt Ohno (1988) är överproduktion den mest fundamentala formen av slöseri då den bidrar 
till många andra slöserier. Att tillverka mer än vad kunden efterfrågar genom att exempelvis 
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massproducera eller arbeta med stora batch-storlekar skapar lager längre ner i processen. Lager 
i sin tur skapar ett suboptimalt beteende då det reducerar motivation för att förbättra processer.  
Liker (2003, 44) skriver ” Varför försöka förbättra och underhålla utrustning när det ändå inte 
påverkar slutmonteringen? ” 
 
3.2.2 Värdeskapande och icke-värdeskapande- processer 
 
Hines & Rich (1997) menar att operationer i produktionen kan delas in i följande kategorier:  
 

• Icke värdeskapande (NVA)  
• Icke värdeskapande men nödvändiga (NNVA)  
• Värdeskapande (VA)  

 
NVA- processer i en produktion är rena slöserierer. Det kan t.ex. vara väntan, rörelse och 
överarbete. Dessa operationer bör elimineras helt. NNVA- processer är processer som inte 
skapar värde för kunden men som är nödvändiga för företagets nutida produktion. Det kan vara 
långa gångavstånd för att hämta delar på lagret eller låna verktyg från en annan avdelning i 
företaget. Dessa slöserierer kräver större förändringar i produktionssystemet för att elimineras. 
Sådana förändringar kan vara svårare att genomföra under kortare tid. VA- processer är 
operationer som skapar värde för kunden (Hines & Rich, 1997). 
 
3.2.3 Ständiga förbättringar 
 
Att arbeta med ständiga förbättringar (Kaizen) inom ett företag är ett konkret och långsiktigt 
arbetssätt. Olika verktyg finns tillgängliga för att personalen skall bli motiverade till att arbeta 
med förbättringar och sätta upp mål. En stor fördel med arbetssättet är att arbetsinsatsen hos 
dom anställda förblir oförändrad. Arbetssättet bidrar också till ett mer varierat arbete, högre 
delaktighet och således mer glädje, vilket är en stor drivkraft inom ett företag. Med hjälp av 
mätbara, visuella resultat och tydliga förbättringar skapas mer engagemang hos anställda. En 
stor fördel med Kaizen är att de anställda själva kan påverka sin arbetssituation och således 
leda utvecklingsarbete. Meland & Meland (2006) förklarar att Kaizen är uppdelat i fyra delar:  
 
Lösning av vardagsproblem: Vardagsproblem är problem som är frekventa nog att anställda 
inte längre lägger märke till problemen eller att problemen blivit accepterade.  
Exempel på vardagsproblem är; dåliga arbetsförhållanden som minskar tillgängligheten, 
onödigt spring och letande, väntan och missförstånd. 
 
Effektivisering: Att maximera utnyttjad arbetstid genom att slippa göra om arbete, utföra 
felaktigt arbete, leta efter material eller verktyg, mfl. 5S är ett verkyg som fokuserar på ständigt 
med att effektivisera vardagen hos företag. 
 
Trivsel: Trivsel ger ökad kvalité då de anställda trivs bättre och finner mer nöje och stolthet i 
sitt arbete.  
 
Kaizen i det strategiska arbetet: Skapa en affärsidé, sätt upp mål och sträva efter en vision 
som företaget kan arbeta vidare med. 
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3.2.4 5S 
 
5S är ett viktigt verktyg inom lean som innebär en rad olika aktiviteter för att minska slöserier.  
 
”När amerikaner besökte japanska fabriker under 1970-talet var den första reaktionen: 
Fabrikerna var så rena att man kunde äta på golvet” (Liker, 2003,149). 
 
Genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om skapas ordning och reda på 
arbetsplatsen, synliggör defekter och andra fel och därigenom förebygger slöserier. Liker 
(2003) definierar 5S på följande sätt:  
 

• Sortera verktyg och annat material. Det är viktigt att sortera så att de verktyg och 
material som används mest frekvent finns nära till hands. Sortera innebär inte bara att 
sortera saker i grupper utan även att plocka bort de som inte behövs.  
 

• Systematisera görs genom att var sak får sin bestämda plats. De saker som används 
mest frekvent får en bestämd plats med en egen, tydlig markering.  
 

• Städa regelbundet för att behålla ordningen och för att säkerställa att allt är rätt placerat.  
 

• Standardisera är att sätta ett regelverk för hur ofta de 3S:en ovan ska utföras. Detta kan 
exempelvis genomföras genom att skapa en att-göra-lista.  
 

• Sköta om är steget då man ser till att ordning och reda efterföljs. Här kan förbättringar 
och ändringar på listor och i scheman göras. Detta anses vara det svåraste S-et, då god 
disciplin krävs.  

 
3.2.5 Standardiserat arbete 
 
Att arbeta enligt standarder utvecklades då massproduktion började ta fart. Standardiserat 
arbete bidrar till minskning av variation i processer och således högre stabilitet och inbyggd 
kvalité. Standardiseringar och stabiliseringar i processer måste ske innan ständiga förbättringar. 
Genom att arbeta med standarder kan också antal defekter minimeras eller elimineras. När en 
defekt uppkommer bör alltid första frågan vara ”var standardiserat arbete utfört?” som en del 
av problemlösningsprocessen (Liker, 2003).  
 
3.2.6 5 Varför 
 
5 Varför används som frågeteknik när ett problem uppstår och orsaken till problemet vill 
lokaliseras. För att komma ner till grundorsaken till problemet ställs frågan ”varför?” fem 
gånger. Frågan fortsätts ställas tills orsaken är säkerställd (Bergman & Klefsjö, 2014). 
 
 
Bergman & Klefsjö (2014) förklarar tillvägagångsättet:  
 

• Det är en oljefläck på golvet. Varför? 
• För att en maskin läcker olja. Varför läcker maskinen olja? 
• För att packningen är sönder. Varför är packningen sönder? 
• Vi köpte undermåliga packningar. Varför? 
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• Vi gick efter priset. Varför? 
• Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar.  
 

3.2.7 Fiskbensdiagram 
 
Fiskbensdiagram kallas även orsaks-verkan-diagram eller Ishikawadiagram och används för att 
hitta orsaker till ett problem. Diagrammet används främst i kvalitetsproblem för att identifiera 
variationer som leder till defekter. I diagrammet markeras huvudorsaker ut som kan leda till det 
givna problemet. Därefter bryts huvudorsakerna ned i mindre mer detaljerade orsaker. Vid 
varje huvudorsak bör ”5 varför” tillämpas för att fråga varför orsaken finns och till slut komma 
fram problemets grundorsak (Bergman & Klefsjö, 2014). 
 
Många gånger är orsaker till problemet något eller några av de sju stycken M:en som enligt 
Bergman & Klefsjö (2014) är:  
 

1. Management: Finns det brister i management-avdelningen, t.ex. tillräckligt med medel 
och stöd för den verksamhet som bedrivs? 
 

2. Människan: Finns den korrekta utbildningen hos personalen? Är motivationen hög? 
Vilken erfarenhet har de anställda? 
 

3. Metod: Är metoden som används för produktion stabil? Finns rätt verktyg?  
 

4. Mätning: Är mätningsinstrumenten pålitliga och kalibrerade? Finns det störfaktorer som 
spelar in på mätningarna? 
 

5. Maskin: Underhålls maskinerna? Hur klarar maskinerna variation mellan de tillverkade 
produkterna? Vilka toleranser hanterar maskinen? 
 

6. Material: Hur hög är kvalitén på material som skall in i produktion? Finns det brister 
hos leverantören? 
 

7. Miljö: Är miljö en påverkande faktor i produktionen?  
 

3.2.8 Spagettidiagram 
 
Ett spagettidiagram är en metod för att visualisera flöden i system. Flöden framstår som 
spagetti-sträck, därav namnet. Att synliggöra ett flöde kan leda till ökad effektivitet inom flödet 
(Theodore, T. Allen, 2010).  
 
3.3 Värdeflödesanalys 
 
En värdeflödesanalys (VFA) är ett lean-verktyg som används för att kartlägga processer, 
materialflöden och informationsflöden inom en viss värdekedja för att kunna identifiera 
slöserier (Liker et al., 2006).  
 
En VFA hjälper att tydliggöra ett specifikt processflöde genom en visuell karta på ett blad. 
Analysen består av en nulägeskartläggning, en framtida kartläggning och en 
implementeringsplan. En VFA sträcker sig från när företaget får leverans av råmaterial till när 
företaget skickar iväg de färdiga produkterna till slutkund.  
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Första steget i en VFA är att inrikta sig på en produktfamilj där kartläggning skall utföras. Efter 
det utförs en nulägeskartläggning över processerna, kallad ”värdeflödeskarta” för att få inblick 
i hur läget ser ut idag. Data samlas in från vardera process som nyckeltal (Krajewski et 
al.,2013). 
  
Krajewski et al. (2013) listar följande nyckeltal som används i en VFA: 
 
Antal operatörer Hur många som opererar vid en specifik process 
 
BS  Batchstorlek -     
  Partistorlek av tillverkade produkter 
 
CT Cykeltid - 

Tiden det tar mellan att en produktenhet går in i maskin tills den 
kommer ut ur maskin 

 
DT  Drifttid -  

Tiden maskinen är tillgänglig för produktion, anges i procent av 
totala tiden  

 
LT  Ledtid – 

Tid mellan order från kund tills produkten till kund är klar för 
leverans 
 

PT Processtid - 
𝐶𝐶𝐶𝐶 ×  𝐵𝐵𝐵𝐵, tiden det tar för en batch att genomföra en process 

 
ST Ställtid - 

Tid mellan omställning av en produkt till en annan samma maskin 

TT Takttid -  
Kvoten mellan efterfrågan av kund (under en viss tidsperiod) och 
tillgänglig produktionstid  

PIA Produkter i arbete -  
Hur många produkter som är i arbete vid ett specifikt tillfälle  

 
Det är viktigt att inte lita blankt på siffror givna från datorsystem på företaget, utan att själv 
utföra mätningarna och observera läget. Olika symboler används för att tydliggöra kartans 
utseende. När nuläget är kartlagt görs en framtida karta för hur företaget borde se ut för att bli 
mer effektiva. Till sist görs en implementeringsplan där tillvägagångssättet för 
förbättringsförslagen illustreras (Krajewski et al., 2013). 
 
3.3.1 Produkter i arbete 
 
Genom att styra produktionen med fokus på att maskiner och arbetare aldrig skall vara utan 
arbete ges en hög belastning av produkter i maskiner. Detta leder till många produkter i arbete 
(PIA) med köer och väntan i produktionen som en följd (Lumsden, 2012). Ledtiden (LT) i en 
produktion påverkas av mängden PIA i produktionen i fråga och antal produkter som tillverkas 
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under ett specifikt tidsintervall (genomflöde). Detta samband kan bevisas med Little’s lag som 
enligt Srinivasan (2004) definieras som:  
 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒′𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙: 𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑙𝑙𝑒𝑒𝐿𝐿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐿𝐿ö𝐿𝐿𝑒𝑒 
 
3.4 Ställtidsreducering 
 
Ett företag kan välja att använda samma produktionsanläggning vid tillverkning av flera olika 
produkter. Detta kan resultera att omställning av anläggningen krävs för att tillverka en annan 
produktvariant. Således orsakar omställningen ett avbrott i produktionen som leder till minskad 
effektivitet och utnyttjandegrad. Om korta ledtider, hög flexibilitet och varierat kundbehov är 
faktorer som företag vill leva upp till är det viktigt med korta omställningstider för att minska 
ledtiden. Därför är det viktigt att ständigt arbeta och effektivisera omställningsförfarandet och 
på så sätt öka effektiviteten vilket gynnar lönsamheten i företaget (Allahverdi & Soroush, 
2006). 
 
3.4.1 Batchstorlek 
 
Historiskt sett har reglering av batchstorleken varit en metod för att minska påverkan av 
omställningstid. Reglering av batchstorleken och således indirekt antal omställningar för 
maskinen/maskinerna påverkar den totala kostnaden för produktionen. Enligt Shingo (1985) 
medför en ökad batchstorlek att omställningstiden per producerad detalj minskar samt 
arbetstiden för omställningsarbete minskar. Således minskar ordersärkostnaden, alltså 
kostnaden för att beställa en ny batch av råmaterial. Ökad batchstorlek leder till ökad 
produktivitet men också till ökade lagerhållningskostnader genom bundet kapital samt lagrade 
produkter. Lagrade produkter kan innehålla dolda defekter och kvalitén kan försämras över tid 
om produkterna är känsliga mot smuts, fukt, etc. 
 
Wilsonformeln, även kallad EOQ (Economic Order Quantity)- formeln visar hur den mest 
ekonomiska batchstorleken beräknas. Figur 4 visar hur kostnad och orderkvantitet förhåller sig 
till varandra samt när den lägsta totalkostnaden uppnås. Diagrammet visar också relationen 
mellan lagerkostnad och ordersärkostnad (Oskarsson et al., 2003). Att reducera 
omställningstiden istället för att öka batchstorleken leder till att ordersärkostnader minskar utan 
att lagerhållningskostnader ökar. Således reduceras totalkostnaden i större skala (Shingo, 
1985). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Wilsondiagrammet (Oskarsson et al., 2003)   
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3.5 Lager 
 
Lager är det samlade material som företaget använder sig av för att tillgodose kundbehov eller 
för att stödja produktionen av varor eller tjänster.   
Figur 5 visar teoretiskt hur lager skapas. Flödet av vatten 
in i tanken höjer vattennivån och representerar tillflödet 
av material såsom råmaterial och komponenter. 
Vattennivån representerar mängden lager och 
utströmningen av vatten representerar efterfrågan av 
material i lager, såsom t.ex. kundordrar. Hastigheten på 
utströmningen utgör exempel på företagets förmåga att 
hantera efterfrågan. Utströmningen kan även vara ett 
”skrotflöde” och detta flöde minskar även lagret. Desto 
högre ”skrotflöde” ett företag har desto högre behöver 
tillflödet vara för att uppnå samma mängd utflöde. 
Skillnaden mellan tillflödet och utströmningen definierar 
alltså lagermängden (Krajewski et al., 2013). 
                      
Lager skapar längre ledtider, skadar produkter, orsakar 
förseningar, kostsamma transporter och lagerkostnader. Lager gömmer även problem såsom 
obalans i produktionen, sena leveranser från leverantörer, defekter, långa setup tider samt 
driftstopp. Dock är det konstaterat att lager på rätt ställe kan förbättra flödet (Liker, 2003).  
 
En fundamental fråga som uppkommer då det talas om lager är hur stora lager det enskilda 
företaget bör ha. Svaret på denna fråga besvaras genom en avvägning utav för och nackdelarna 
med olika typer av lager (Krajewski et al., 2013).  
 
3.5.1 Små lager 
 
En lagerchefs arbete är att avväga för och nackdelar med stort respektive litet lager för att 
sedan skapa det optimala lagret för aktuellt företag. Den primära fördelen med att ha ett litet 
lager är att det binder ett mindre kapital som gör att mer pengar kan investeras i företaget. Det 
bundna kapitalet är summan av alla kapitalkostnader samt kostnader för att hålla produkter i 
lager såsom skatter, försäkringar och minskat värde för produkter etc. Lager tar även upp stora 
ytor och kräver kostsam underhållning.  
 
Stora lager bör undvikas om försämringsfaktorn för företaget är hög. Det kan exempelvis gälla 
matgrossister som handlar med varor som snabbt blir obrukbara. Detta skapar en stor kostnad 
då företaget kanske inte kan sälja alla varor. Klädesindustrin är också ett exempel på en industri 
med hög försämringsfaktor då modet varierar kraftigt. Är lagret för stort riskerar företaget att 
inte kunna sälja sina produkter till fullt pris utan går då med förlust (Krajewski et al., 2013). 
 
3.5.2 Stora lager 
 
Stora lager kan vara till fördel för kunder då det kan öka leveranssäkerheten för företaget. 
Genom ett stort lager minimeras också risken för brist på råmaterial och restorders. Brist på 
råmaterial betyder att kundorders inte kan uppnås och resulterar i förluster. Restorders å andra 
sidan är då kundordern inte kan uppnås vid lovad tid, utan uppnås senare. Detta kan resultera i 
att företaget behöver ge rabatter och därmed får minskad vinst eller rent av förlust på varan. Då 

Figur 5. Lager (Krajewski 
et al., 2013). 
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kunder inte uppskattar väntan kan detta även resultera i att kunden vänder sig till ett annat 
företag.  
 
En annan fördel med ett större lager är den minskade kostnaden för företag att placera order till 
leverantörer. För samma order är orderkostnaden densamma, oavsett antal artiklar. Ett större 
lager kräver färre orders då utrymme för stora beställningar finns medan mindre lager kräver 
fler men mindre beställningar. Orderstorleken är även en parameter som påverkar kostnaden 
vilket medför att större orders kan innebära fördelaktiga rabatter som ger mindre kostnader 
(Krajewski et al., 2013).  
  
 
3.6 Investering 
 
En investering är en kapitalplacering som förväntas leda till framtida avkastning. Denna 
kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i form av pengar. Avkastning kan innebära ökade 
intäkter eller minskade kostnader (Andersson, 2001). Begreppet investering påträffas ofta i 
olika ekonomiska sammanhang och kan tydliggöras som något som införskaffas för bestående 
användning. För ett företag innebär en investering något som medför inkomster under en längre 
tidsperiod och som har en livslängd på minst ett år (Hansson et al., 2008).  
 
3.6.1 Annuitetskvot 

 
Annuitetskvot kallas också ROI-kalkyl (Return on investment) används för att bestämma 
värdet på en investering och när investeringen börjar löna sig. ROI-kalkyler används ofta som 
underlag när företag investerar i utrustning eller tjänster (Ip et al., 2016). 
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4 RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas en nuläges VFA samt det aktuella flödet inom produktionen på EEPAB 
då ett specifikt kretskort tillverkas. Inledningsvis beskrivs produktionsupplägget översiktligt, 
därefter beskrivs varje tillverkningsprocess mer detaljerat från leverantör till slutkund. 
Avslutningsvis presenteras resultatet av lean-verktyg samt investerings-kalkyler.  
 
4.1 Produktionsupplägg 
 
Produktionen av kretskort kan delas in i två olika faser: 

1. Fas ett som alla kretskort genomgår är en maskinell fas där kretskorten bearbetas 
maskinellt.  

2. Fas två är en manuell del där alla kort bearbetas för hand. Därefter paketeras de färdiga 
kretskorten och levereras till kund. I dagsläget arbetar företaget ett skift som innefattar 
9 timmar (08.00-17.00). Den tillgängliga arbetstiden minskar sedan då möten, raster 
och dylikt exkluderats. Den tillgängliga arbetstiden är ca 8h per dag.  

 
4.2 Processflöde  
 
 Första lager 

 
Första lager är första steget i materialflödet för allt material som kommer in (se figur 6). Här 
förvaras allt material i lagerhyllor. En delmängd material distribueras sedan vidare ut till 
mindre lagerutrymmen. En delmängd material kan exempelvis förflyttas till ett mindre lager i 
den manuella delen där komponenterna portioneras ut i små fack. Leverans från leverantörer 
erhålls dagligen. 
 

 
Figur 6. Första lager 
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 Andra lager 

 
Det andra lagret är ett mindre lager närmre produktionen där alla mönsterkort, SMD-rullar (se 
figur 7), stickor med material, m.m. skannas in och lagras (se figur 8 & figur 9). Mönsterkort är 
obearbetade kretskort som genom ett flertal processer slutligen blir kretskort. SMD- rullar är 
rullar lagrade med komponenter som används i bearbetning av mönsterkort. Påfyllning av detta 
lager sker veckovis. Transporten från första lager till det andra lager sker manuellt av 
operatörer i produktionen. Material förvaras här på oviss tid då vissa komponenter förbrukas 
mer frekvent än andra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. SMD-rulle    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Andra lager                   Figur 9. Lagerhyllor, andra lager 
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 Plockning I 
 
Vid plockning hämtas ordern samt en eller flera tomma plockningslådor. På plockningslådorna 
sätts en post-it lapp med information om ordern. Därefter påbörjas insamlingen av material 
manuellt. Antal SMD-rullar och mönsterkort som behövs beror på order och varierar således. 
Varje komponent skrivs in för hand i ett datorprogram som visar vart komponenten finns att 
tillgå. Därefter hämtas komponenterna och samlas i plocklådan (se figur 10.). Ibland finns inte 
materialet på den plats som datorn visar utan materialet kan finnas i returlådor eller på en 
avlastningsstation. Returlådorna används som mellanlager när operatörerna inte har tid att 
lägga tillbaka materialet på rätt lagerplats.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Plocklåda 
 

 Etiketter 
 
Varje mönsterkort märks för hand med en etikett. Denna etikett gör det möjligt att spåra 
produkten genom hela processen och även då den landat hos kunden. Etiketternas placering 
visas på en ritning i tillhörande order och monteras förhand med pincett. När alla kort är märkta 
skannas första och sista etikett in i en processbilaga och sammankopplas med ordern. Här krävs 
även en signatur av den person som behandlat ordern.  
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 Riggning 
 
Riggning görs för att förbereda maskinerna inför körning. Detta innebär att SMD-rullarna sätts 
på plats i såkallade riggkorgar och en matare, som gör det möjligt för rullarna att fästas i 
maskinen, kopplas på varje rulle.   Ett datorprogram vid namn MyPlan planerar körningen och 
ger förslag på hur materialet skall placeras i korgarna samt i maskinen för en så effektiv 
körning som möjligt. Detta program visar även hur lång tid det kommer ta för maskinen att 
tillverka ordern. Rigglistan som MyPlan skapar visar hur operatörerna skall placera SMD-
rullarna i riggkorgarna så snabbt som möjligt. Rigglistan skrivs sedan ut och riggning kan 
påbörjas. Olika riggkorgar väljs beroende på råmaterialets storlek. Varje riggkorg rymmer åtta 
st SMD-rullar (se figur 11) och antal behövda riggkorgar varierar kraftigt beroende på vilken 
typ av kretskort som skall tillverkas.  
 
Varje riggkorg märks sedan med orderns namn, ett namn för riggkorgen (se figur 12), vilken 
maskin den skall monteras i samt vilken placering den skall ha i maskinen. Då allt råmaterial är 
placerat i riggkorgarna monteras matare (se figur 13) på vardera SMD-rulle. Matarna skannas 
sedan in tillsammans med SMD-rullen och riggkorgen så att datorsystemet vet att materialet nu 
finns i maskinen. När detta är slutfört placeras alla riggkorgar i maskin för körning.  
 
 

 
Figur 11. Tomma riggkorgar     Figur 12. Riggkorgar i maskin 
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Figur 13. Matare 
 
 
 MY500 

 
MY500 (se figur 14) används för att placera ut så kallad pasta på kretskorten. Pasta används 
som lim och sammanfogar komponenterna på kretsen. Ordern redogör för vilken typ av pasta 
som skall användas, i detta fall en blyfri pasta.  Denna kassett fästs i maskinen för att sedan 
rensas på luft och kalibreras. I tillhörande dator knappas rätt order in utav operatören så att 
maskinen vet vart på kretskorten pastan skall placeras. Den första panelen, kallad test-biten, 
placeras sedan i maskinen och maskinen körs. Då test-biten är klar görs en manuell kontroll, då 
det kontrolleras att pastan placerats ut på rätt ställe och i rätt mängd.   
 

 
Figur 14. MY500 
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 Maskinbearbetning MY200 och MY15 
 
MY200 (se figur 15) & MY15 (se figur 16) är maskiner som processerar mönsterkort till 
kretskort och förbereds genom att ställa in bredden på körbanorna så att dessa passar vald panel 
(se figur 17). Maskinerna läser av för att kontrollera att allt material är på plats. Är material 
felplacerat eller saknas sänds en varningssignal till tillhörande dator som tydliggör för 
operatören vad felet är. Samtliga SMD-rullar fästs därefter in i maskinen. Detta gör det möjligt 
för maskinen att dra åt sig komponenterna i SMD-rullen. Nu är maskinerna redo för körning 
och kretskortet färdas genom maskinerna samtidigt som komponenter trycks fast i pastan.  

Figur 15. MY200                Figur 16. MY15 
 

 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

Figur 17. Panel placerad i körbana   
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 Manuell kontroll I 
 
Då första kortet är gjort görs en manuell kontroll under förstoringsglas för att se att alla 
komponenter är fastsatta korrekt. Test- biten jämförs med ritningen och om alla komponenter 
motsvarar ritningen godkänns kretskortet och kan då skickas vidare in i ugnen. I figur 18 visas 
en bild över kontrollstationen.  
 

 
Figur 18. Kontrollstation I 
 
 Heller 1809 III 

 
Heller 1809 III (se figur 19) är en ugn som värmer kretskorten för att komponenterna skall 
fastna i pastan. Därefter kyls kretskorten vilket medför att komponenterna stelnar i kretskorten. 
Kretskorten med de stelnade komponenterna kan sedan tas ut för hand vid avslutad process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Heller 1809 III 
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 Manuell kontroll II 

 
Då komponenterna gått genom MY200, MY15 samt ugnen görs en manuell kontroll. 
Kretskorten granskas innan vidare tillverkning kan fortgå. Operatören godkänner test-biten 
genom att signera en processkontrollbilaga. Därefter processas resterande kretskort.  
 
 Automated Optical Inspection (AOI) 

 
Alla kretskort går därefter genom en så kallad Automated Optical Inspection (AOI) (se figur 
20) som med hjälp av en kamera kontrollerar att alla komponenter är rätt placerade. Vid 
felplacering eller annat fel ges feedback till operatören.  
Vid godkända kretskort placeras kretskorten i fack i väntan på nästkommande kontroll.  
 

 
Figur 20. AOI 
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 Manuell kontroll III 
 
I den manuella kontrollen granskas bilderna av AOI:n samtidigt som varje kretskort granskas 
manuellt efter övriga defekter. Nedan visas lagret inför kontroll i figur 21 samt stationen där 
den manuella kontrollen utförs i figur 22.  
 

Figur 21.Lager inför kontroll III            Figur 22. Station manuell kontroll av AOI 
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 Plockning II 
 
När kontroll III är genomförd påbörjas en ny plockning för det manuella arbetet. Den manuella 
avdelningen visas nedan i figur 23. Här samlas flera olika typer av material in såsom skruvar, 
muttrar, USB- dongel, kartonger och etiketter (se figur 24). Materialet finns lagrat på tre olika 
ställen; i lagerhyllorna i den manuella delen, på första lagret eller i källaren. Plocknings-listan 
anger på vilken plats materialet befinner sig. Material i den manuella delen vägs för att 
säkerställa att rätt mängd komponenter är plockade. Material från första lager samt källaren 
räknas för hand och lastas på vagnar eller plockas i lådor som sedan förflyttas till den manuella 
stationen. Antal komponenter som behövs beror på order och varierar stort.  

 
 

Figur 23. Manuell avdelning       Figur 24. Lagerhyllor manuell del  
 
 
 Handmontage 

 
I ordern finns en bifogad fil som beskriver i detalj hur och var allt ska monteras. Manualen ger 
även information om vilken skyddsutrustning som skall användas. Handmontage innefattar allt 
från att skruva fast små skruvar till att svetsa komponenter.  
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 Klippning 
 
Efter handmontage skall samtliga kretskort avlägsnas från panelen. Detta görs genom klippning 
med hjälp av en maskin lokaliserad vid första lagret (se figur 25). 
 

 
Figur 25. Klippstation 
 
 Kontroll IV 

 
När alla paneler klippts till kretskort skall en kvalitetskontroll utförs för att verifiera att 
kretskorten fungerar. 10 % av ordern kontrolleras då för hand för att därefter underkännas eller 
godkännas. Endast några har befogenheten att kontrollera kretskort.  
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 Lackning 
 
Varje kretskort förbereds för lackning genom att vaselin trycks ut på de ställen där lacken inte 
skall komma åt. Lackning innebär två moment; handlackning (se figur 26) och maskinlackning 
(se figur 27). Först görs en handlackning med en trögflytande lack på de ställen där 
maskinlacken gärna tränger in. Detta görs för att förhindra detta. Därefter kalibreras maskinen 
och under tiden som detta görs placeras kretskorten i maskin. Vissa kort kräver endast 
maskinlackning medan andra både maskinlackning och handlackning.  

 

Figur 26. Handlackningsstation          Figur 27. Lackningsmaskin 
 
 Slutmontering 

 
Varje kretskort har en kod och ska par-kopplas med varsin USB- dongel som fungerar som en 
mottagare för kretskorten. En USB- dongel är inte programmerad vid ankomst och 
drivrutinerna måste således installeras på nytt varje gång innan par-koppling med kretskortet är 
möjligt. Det är viktigt att dessa inte blandas ihop så därför läggs kretskortet tillsammans med 
tillhörande dongel.  
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 Packning och utleverans 
 
Kretskorten placeras i tillhörande låda vid plockningsstationen (se figur 28) och försluts i en 
plastpåse som sedan lindas in i bubbelplast. Även tillhörande kabel försluts och lindas in. 
Sedan paketeras allt i en kartong, markeras med en etikett och läggs på hyllan för utleverans (se 
figur 29). Då alla komponenter är paketerade kommer kunden och hämtar de färdiga 
produkterna.  

 

Figur 28. Packningsstation                Figur 29. Utleverans 
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4.3 Nuläges värdeflödeskarta 
 
Samtliga processer i produktionen kartlagda i en nuläges värdeflödeskarta (se figur 30 och 
bilaga 2.) 
 

 
Figur 30. Värdeflödeskarta nuläges  

 
41 (75) 



4.3.1 Cykeltider värdeflödeskarta 
 
Nedan visas två tabeller gjorda utifrån värdeflödesanalysen som presenterats i avsnitt 4.3 varav 
tabell 1 visar cykeltider samt andel cykeltider med hänsyn till lager och tabell 2 utan hänsyn till 
lager. De rödmarkerade siffrorna är kritiska ledtider i tillverkningsprocessen, dvs. de 
processtider som tagit större del av ledtiden.  
 

Process: Cykeltid (min) Andel cykeltid (%) 
Plockning I 2,35 0,006 
MY500 0,22 0,001 
MY200&MY15 0,55 0,001 
Kontroll I 0,05 0,000 
Heller 1809 III 0,55 0,001 

 2 0,005 
Kontroll II 0,07 0,000 

 2 0,005 
AOI 0,05 0,000 

 2 0,005 
Kontroll III 0,33 0,001 
Plockning II 4,4 0,011 
Handmontage 0,5 0,001 
Klippning 0,12 0,000 
Kontroll IV 0,12 0,000 
Lackning för hand 0,05 0,000 
Lackning maskin 0,12 0,000 

 90 0,223 
Slutmontering 1 0,002 
Packning 2 0,005 

 40320 99,732 
TOTALT= 40428,5 100% 

 
Tabell 1. Cykeltider värdeflödeskarta 
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Tabell 2. Cykeltider värdeflödeskarta utan mellanlager   

Process: Cykeltid (min) Andel cykeltid (%) 
Plockning I 2, 35 18,830 
MY500 0,22 1,763 
MY200&MY15 0,55 4,407 
Kontroll I 0,05 0,401 
Heller 1809 III 0,55 4,407 
Kontroll II 0,07 0,561 
AOI 0,05 0,401 
Kontroll III 0,33 2,644 
Plockning II 4,4 35,256 
Handmontage  0,5 4,006 
Klippning  0,12 0,962 
Kontroll IV 0,12 0,962 
Lackning för hand 0,05 0,401 
Lackning maskin 0,12 0,962 
Slutmontering 1 8,013 
Packning  2 16,026 
Total 12,5  100 
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4.4 Värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter 
 
Med kapitel 3.2.1 som bakgrund indelas produktionens aktiviteter i följande kategorier.  
 

• NVA 
 

Kontroll I 
Kontroll II 
AOI 
Kontroll III 
Kontroll IV 
Plockning maskinell 
Heller 1809 II 
Plockning manuell 
Klippning 
Lackning för hand 
Packning 
 

• VA 
 

MY500 
MY200 & MY15 
Handmontage 
Lackning maskin 
Slutmontering 
 

• Andel NVA/VA aktiviteter (se figur 31) 
 

 
 
Figur 31. Andel NVA och VA 
 
 
  

31%

69%

NVA/VA

VA

NVA
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4.5 Fiskbensdiagram  
 
Ett fiskbensdiagram konstruerades med hjälp av data från avsnitt 3.7. Denna metod användes 
som ett brainstorming-verktyg där långa plock-och riggtider sattes som problem. Nedan i figur 
32 visas fiskbensdiagrammet.  

Figur 32. Fiskbensdiagram lång tid för plockning och riggning 
 
4.5.1 Fem varför 
 
Fem varför användes för att lokalisera ursprungsproblemet till lång tid för plock och riggning.  
 
Människa – Plockat fel artikel 
Varför? 
För att anställd läst fel på artikelnumret 
Varför? 
För att artikelnumren är långa 
Varför? 
För att det är många artiklar 
Varför? 
För att maskinerna kräver många typer av råmaterial för att kunna tillverka kretskort 
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Människan – Lägger material på fel plats 
Varför?  
För att anställd läst fel på artikelnumret eller lagerplats 
Varför? 
För att artikelnumren är långa eller anställd inte har tid att lägga det på rätt plats 
Varför? 
Operatör måste förbereda maskinen för nästa körning och hinner inte lägga materialet på rätt 
plats. 
 
Människan – Letar efter material 
Varför? 
För att material inte ligger på sin plats 
Varför? 
För att anställd lagt det på fel plats 
Varför? 
För att anställd läst fel på artikelnumret eller lagerplats eller inte har tid att lägga det på rätt 
plats 
Varför? 
Operatör måste förbereda maskinen för nästa körning och hinner inte lägga materialet på rätt 
plats. 
 
Människan – Letar efter material (2) 
Varför? 
För att material inte ligger på sin plats 
Varför? 
För att materialet används i maskin och anställd glömt skriva in det 
 
Maskin – Lång omställningstid 
Varför? 
Maskinen är uppbyggd på ett sätt som kräver det 
 
Metod – Vänta på att få skanna material 
Varför? 
Datorn som är kopplad till scannern används av annan anställd med annat jobb 
Varför?  
För att det inte finns en separat dator kopplad till scannern 
Varför?  
Kostnadsfråga 
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4.6 Spagettidiagram första lager och manuella delen 
 
I spagettidiagrammet redovisas de rörelsevägar som skapas under tillverkningsprocesserna. 
Detta är alla de sträckor anställda behöver färdas för att insamla råmaterial vid plockning II. 
Sträckan mellan mitten av manuell produktion till mitten av första lagret, kallat höglagret i 
figur 33, är 30 meter. Sträckan mellan mitten av manuell produktion till mitten av manuella 
delens lager är 11 meter.  
 

 
Figur 33. Spagettidiagram mellan olika lager 
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4.7 Mycronic SMD-torn 
 
Att driva en produktion med hög variation är oerhört arbetsintensivt. Stor del av tiden 
spenderas därför åt att hantera flödet av material som behövs vid frekventa omställningar samt 
letandet efter saknat material. Detta resulterar ofta i höga kostnader och i värsta fall även 
maskinstillestånd.  
 
Komatsu har därför skapat Mycronic SMD-torn som stödjer företaget i olika delar av sin 
produktion. Detta lagersystem är automatiserat, högflexibelt och lagrar SMD-rullar på ett 
effektivt sätt. Med en kapacitet på 980 komponenter och ett fotavtryck på 1,46 kvadratmeter 
utnyttjar Mycronic SMD-torn golvytan på ett effektivt sätt (Mycronic, 2016). 
 
Resultatet av detta lagersystem kan sammanfattas i tre omfattande fördelar: 
 
Minskad arbetskostnad  
Vid produktion med hög variation går stor del av tiden åt insamling av material samt letande 
efter saknat material.  Genom att reducera plocktid minskar även mantimmar som i sin tur leder 
till besparingar.  
Arbetskostnaden kan med hjälp av detta lagersystem reduceras med upp till 75%  
 
Minskad plocktid  
Oavsett artikelnumrens omfattning kommer Mycronic SMD-torn automatiskt alltid leverera rätt 
komponent till dig. Genom att endast skanna in plocklistan med unika identifikationskoder 
matas rätt komponenter ut ut maskinen. All lager-rörelse i form av insamling och återlämning 
uppdateras och sparas per automatik även till lager. Aldrig mer behövs komponenter blandas 
ihop och aldrig mer behöver tid spenderas åt att leta efter försvunnet material. Då detta 
plocktorn levererar komponenten till operatören på endast 10-12sekunder kan plocktiden 
reduceras med upp till 90%.   
 
Minskad stilleståndstid 
Då plocktiden minskar med upp till 50% kan även stilleståndstiden för maskiner minskas.  
Stilleståndstiden kan reduceras med upp till 50% då dem inte behöver vänta på att material ska 
plockas.  
 
Övrig information:  
 
Plockning av en komponent tar 10-12 sekunder. Ju fler torn desto kortare tid då alla torn 
plockar samtidigt (Mycronic, 2016). 
I figur 34 visas för och nackdelar med Mycronic SMD-torn.  
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Figur 34. Fördelar och nackdelar med Mycronic SMD-torn 
 
4.7.1 Investeringskalkyl Mycronic SMD-torn 
 
Nedanstående kalkyl berör kostnader för mantid vid plockning. Nollpunkten är den tid då 
grundinvesteringen är lika med sparad kostnad för mantid.  
Då EEPAB har cirka 4000-5000 komponenter kommer det krävas minst fyra SMD-torn 6150-7 
för att lagra dessa (Mycronic, 2015).  
 
Nedan visas insamlade mätetal följt av beräkningen: 
 
Givet nulägesanalys 
Totalt antal artiklar i lager: 4000st 
Antal artiklar: 17st 
Total plocktid: 40min 
Antal arbetstimmar per dag: 8h 
Antal anställda som plockar på heltid: 1,5st 
Genomsnitt antal arbetsdagar per år: 253dagar 
Genomsnitt antal arbetsdagar per månad: 21dagar 
Genomsnittlig lön: 23 000:-/mån 
 
Givet SMD-torn 6150-7 
Cykeltid plockning (min): ((12+10)/2)/60=0,18/4=0,045 
Grundinvestering (sek): 330 000:-/st 
Service kostnad 1gggr/år (sek): 7500 

Snabb lagring och hämtning av 
komponenter
Automatisk inspelning av lager-
rörelser
Eliminerar risk för misstag
Frigör golvyta
Kontrollerad miljö 
(temperaturreglering)
Minskad arbetsbelastning
Skyddar komponenter mot damm 
Allt på samma ställe
Minskning av arbetskostnader
Minskning av stilleståndtid
Minskning av plocktid
Högre kapacitet 

Kostsam grundinvestering
Kan gå sönder
Servicekostnader
Kräver ombyggnationer
Längre plocktid under 
installationstiden (3dagars 
installation)
Kräver utbildning av operatör (1h)
Kräver utbildning av 
underhållstekniker (2h)
Teknisk livslängd ca 10år
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Beräkningar nulägesanalys 
Cykeltid plockning (min): �40

17
� = 2,35 

Tid plockning per dag (h): (1,5 × 8) = 12 

Genomsnittlig timlön (sek): �
23000
21
8
� = 136,9 ≈ 137 

Arbetskostnad plockning per år (sek): (23000 × 1,5 × 12) = 414 000 
 
Beräkningar implementeringsförlag 
Total plocktid (min): (17 × 0,045) = 0,765 
Minskad cykeltid plockning (min): (2,35 − 0,045) = 2,305 

Minskad total plocktid (%): �1 − �0,045
2,35

�� × 100 = 98% 
Minskad total plocktid per dag (h): 0,12*98=11,76 
Tid plockning per dag (h): (12-11,76)=0,24 
Antal anställda som plockar på heltid (st): 0,24/8) = 0,03 
Arbetskostnad plockning per år (sek): (0,24 × 137 × 253) ≈ 8320 
Sparad arbetskostnad per år (sek): (414000 − 8320) = 405680 
Tid för uppnådd nollpunkt (år):  (330000 × 4) = (405680 × 𝑋𝑋),𝑋𝑋 = 3,25 
 
Nedan i tabell 3 visas värden ur nulägesanalysen samt värden som fås vid implementering av 
SMD-torn.  
 
 

 Nulägesanalys Implementeringsförslag 
Cykeltid plockning (min) 2,35 0,045 
Tid plockning per dag (h) 12 0,24 
Arbetskostnad plockning per år (sek) 414 000 8320 
   
Minskad cykeltid plockning (min)  2,305 
Minskad cykeltid plockning (%)  98% 
Tid för uppnådd nollpunkt (år)  3,25 

 
Tabell 3. Nulägesanalys kontra implementeringsförslag 
  
4.7.2 ROI-kalkyl Mycronic SMD-torn 
 
Nedan i tabell 4&5 visas en ROI-kalkyl. Mall given av produktchef på Mycronic i Täby. Data 
given av industriell handledare samt insamlad av skribenterna.  
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Tabell 4. Faktorer i ROI-kalkyl 

Tabell 5. Resultat ROI-kalkyl 

ROI-kalkylen visar att kostnadsbesparingen som görs vid minskad plocktid är 75 052 SEK per 
år. Kalkylen visar även att den totala besparingen som görs genom att frigöra utrymme är 33 
728 SEK per år. Den minskade plocktiden tillsammans med den frigjorda ytan skapar en total 
besparing på 108 780 SEK per år.  
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5 ANALYS 
 
Med teoriavsnittet och resultatet som grund besvaras frågeställningarna i detta avsnitt. 
Identifierade slöserier och värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter listas och val av 
prioriterade slöserier presenteras med koppling till teorin. Slutligen ges förbättringsförslag för 
de prioriterade slöserierna och en implementeringsplan för två av dessa förslag redovisas.  
 
 
5.1 Identifierade slöserier  
 
Med kunskaper från teorin som presenteras i avsnitt 3.2.1 och resultatet av värdeflödeskartan i 
figur 30 har följande 7+1 slöserier kunnat identifieras. Nedan listas samtliga identifierade 
slöserier.  De slöserier som är fetmarkerade är de prioriterade slöserierna. Dessa slöserier 
beskrivs mer omfattande i avsnitt 5.2.  
 

1. Överproduktion  
 

• Producerar fler kretskort än vad som efterfrågas. 
 

2. Väntan  
 

• Vänta på material som används i maskin. 
 

• Vänta på godkännande av arbete: 
Då endast ett fåtal operatörer har befogenheten att kontrollera och godkänna 
arbeten kan detta ibland innebära väntan då dessa är upptagna med annat.  

 
• Vänta på lackning: 

Finns i dagsläget tre anställda som klarar av arbetet med lackning. Detta skapar 
väntetid då dessa kan vara upptagna med annat.  

 
• Vänta på tillgång för att skanna material: 

Allt råmaterial skannas in från lagerplats, till plocklåda och slutligen in i 
maskinen. Det skapas väntetid för att få tillgång till att skanna material då 
datorerna även används till annat arbete.  

 
• Vänta på att lacken skall torka: 

Efter lackning av kretskort väntar en torktid på ca 0.5-3h.  
 

• Letande efter material.  
 

• Vänta på kontroll av AOI: 
Kretskorten kontrolleras alla manuellt av en operatör vilket medför väntan då 
alla typer av kretskort går genom denna process.  

 
• Väntan vid brist på råmaterial.  

 
• Väntan på att maskinen skall riggas ur.  
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• Väntan på godkänd test-bit:  
Test-bit tillverkas innan övrig produktion sätts igång. Detta medför att defekter i 
övrig produktion kan undvikas. Dock skapas det väntan då resterande 
produktion inte kan fortgå.   

 
• Maskinen väntar på material innan maskinkörning. 

 
3. Onödiga transporter 

 
• Operatör går extra omgångar till lager. 

 
• Plocka material från olika lager: 

Vid insamling av material skapas onödiga transporter då materialet finns lagrat 
på olika platser i fabriken.  

 
• Förflyttning av material mellan olika lagerplatser. 

 
4. Överarbete.  

 
• Flertal kontroller innan produkten är färdig: 

Under tillverkningsprocessen finns flertal kontroller där arbetet som utförts 
granskas.  

 
5. Defekter.  

 
• Komponent ligger fel: 

Defekt på SMD-rulle som medför att komponenten kan hamna fel i maskin.  
 

• Pastan portioneras ut fel på kretskorten: 
Det trycks ut för mycket pasta på kretskorten eller pastan kletas ut.  

 
• Felmontering i handmontage: 

Komponenter monteras felaktigt vid handmontage. 
 
 

6. Onödiga lager.  
 

• Returlådor. 
 

• Onödigt mellanlager: 
Lager mellan maskinella och manuella tillverkningsprocessen. 
 

7. Rörelser och förflyttning.  
 

• Skrivare långt ifrån arbetsstation: 
Vid utskrift av plocklista från MyPlan hämtas denna långt ifrån arbetsstationen.  

 
• Letande efter material. 
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• Lyfta tungt från lager.  
Då påfyllning av andra lagret sker manuellt av operatör  krävs ibland tunga lyft. 
Även plockning av material på första lager kan innebära tunga lyft.   

 
• Lackning långt ifrån arbetsstation. 

Lackningen är placerad långt ifrån den manuella delen. Det innebär att alla 
kretskort måste förflyttas tvärs genom fabriken för lackning för att sedan 
förflyttas tillbaka.  

 
• Klippning långt ifrån arbetsstation. 

Klippstationen är placerad långt ifrån den manuella delen. Det innebär att alla 
kretskort måste förflyttas tvärs genom fabriken för klippning för att sedan 
förflyttas tillbaka.  

 
• Räkna komponenter för hand.  

 
• Förberedda riggkorgar riggas ur. 

 

8. Outnyttjad kreativitet.   
 

• Svårigheter med uppföljning av förbättringsförslag. 
Anställda ser problematik i att få sina förbättringsförslag uppmärksammade.  
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5.2 Prioriterade slöserier 
 
Då projektet innefattar 20 veckors arbetstid behövdes 
prioriteringar göras bland de funna slöserierna. Samtliga 
identifierade slöserier presenterades för industriell handledare 
för att därefter kunna bestämma vilka av de identifierade 
slöserier som skulle prioriteras resterande tid av projektet. I figur 
35 ges en förklaring till vad markeringarna för de kritiska 
ledtiderna för processerna (processtiderna) innebär. En röd 
markering innebär att förbättringsförslag samt 
implementeringsplan finns i denna rapport. En gul och röd ruta 
innebär att förbättringsplan finns i denna rapport. Den gula rutan 
betyder att förbättringsförslaget samt implementeringsplanen är 
utanför arbetets avgränsningar och således behandlas ej. 
Exempelvis i figur 36 markeras processen ”Plockning I” med en 
kritisk ledtid på 40 minuter som också är processtiden för det 
specifika steget i hela produktionen. Med dessa kritiska ledtider 
som bakgrund undersöks följande slöserier noggrannare:  
 

• Vänta på material som används i maskin: 
Vid hög arbetsbelastning påbörjas plockning och 
riggning av nästkommande order då maskinen 
körs. Detta innebär ibland väntan då material som 
ska plockas ockuperas av maskin.  Figur 35. Kritiska ledtider 

 
• Letande av material:    

Letande av råmaterial skapar väntan då linan inte 
kan fortgå utan dessa. På grund av tidsbrist 
skannas inte material in direkt efter förbrukning 
vilket medför att nästa operatör som ska plocka 
material inte alltid finner materialet. Den 
mänskliga faktorn skapar även onödig rörelse 
och förflyttning då materialet inte alltid hamnat 
på den plats som var avsedd.  

 
• Väntan vid brist på råmaterial: 

Ibland sker misskalkyleringar av tillgång på 
material och ibland hittas inte materialet alls. 
Detta medför ibland brist på råmaterial och nytt 
material måste inväntas från leverantör.
    

• Väntan på att maskinen skall riggas ur: 
För att byta från en order till en annan krävs att 
maskinen töms på tidigare använda material. 
    

 
Figur 36. Plockning I PT 

  

• Maskinen väntar på material innan maskinkörning:  

 
55 (75) 



Maskinen väntar på material då nästkommande order inte är färdigplockad och 
riggad.  

     
• Operatör går extra omgångar till lager: 

Spagettidiagrammet i avsnitt 4.6 visar hur operatörer från manuella delen går till 
de olika lagren som finns i fabriken. Diagrammet visar endast två av de tre lager 
som operatörerna kan hämta material ifrån. När en operatör hämtat material från 
ett visst lager och gått tillbaka till sin arbetsstation kan det förekomma att 
operatören missat att plocka en artikel från det lager som operatören redan 
besökt. Processen ”Plockning II” (se figur 37.) har en kritiskt hög PT och en av 
anledningarna är pga. att plocklistan (se figur 38) är sorterad efter 
artikelnummer och inte efter vart materialet befinner sig.  
 
Vid undersökning av den manuella fasen noterades att material inhämtades från 
tre olika lager. Detta har i avsnitt 4.4 under slöseri 7 identifierats som ett slöseri 
för företaget. Små komponenter som skruvar och dylikt samlades in ifrån det 
manuella lagret medan lock och bottnar plockades ifrån första lager och 
emballage från källaren. Plocklistan i dagsläget är rangordnad efter 
artikelnummer och ger sedan information om vad det är för typ av artikel, hur 
många som behövs samt på vilket lager artikeln finns att hämta. Eftersom 
plocklistan inte är rangordnad efter lagerplats behöver operatörer markera 
artiklar nära varandra med färgpennor och är onödigt steg i Plockning II – 
processen. 

 

Figur 37. Plockning II PT          Figur 38. Plocklista  
 

• Förflyttning av material mellan olika lagerplatser: 
Vid hög arbetsbelastning placeras använda riggkorgar på en lagerhylla på 
obestämd tid. Därefter riggas dessa ur och materialet placeras då i returlådor. 
Returlådorna töms sedan och placeras ut på rätt lagerplats. Detta skapar onödiga 
förflyttningar av material. 
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• Returlådor: 

Returlådor används då det inte finns tid att lägga tillbaka använt material på rätt 
lagerplats. Dessa returlådor töms sedan i efterhand och skannas och placeras på 
rätt plats. 

 
• Räkna komponenter för hand: 

Vid granskning av materialinsamling i den manuella fasen noterades att flertal 
komponenter insamlades och räknades för hand vid första lager. Närmare 
bestämt 207 lock och 207 bottnar plockas där som tillsammans bildar de skal 
som kretskorten sedan paketeras i. Detta plockmoment är tidskrävande och 
kräver noggrannhet då vardera komponent räknas manuellt av operatör. Den 
mänskliga faktorn kan ibland leda till att för få komponenter plockas och fler 
måste då upphämtas, vilket resulterar i både slöseri med tid och rörelse. 
Detsamma gäller vid för många plockade komponenter då resterande måste 
återplaceras. Här sågs ett slöseri som kunde lösas på kort sikt. Detta problem 
kunde även igenkännas på andra artiklar på lagret, vilket gör 
förbättringsförslaget applicerbart på flera olika artiklar.  

 
• Förberedda riggkorgar riggas ur: 

Eftersom riggtiden är hög i jämförelse med maskintid förbereder operatörerna 
vissa återkommande order genom att rigga dem innan de sätts i produktion. 
Detta för att uppnå kortare ställtid och få ett bättre flöde i produktionen. I 
praktiken lönar sig dock inte detta eftersom operatörerna ofta rigga ur de 
förberedda riggkorgarna för att en högre prioriterad order skall in i produktion 
och riggkorgarna är slut. Detta är ett återkommande fenomen på EEPAB och 
operatörerna själva inser att det är ett problem.  

 
• Producerar fler kretskort än vad som efterfrågas: 

EEPAB har en batchstorlek på 207 st kretskort men levererar endast 50 åt 
gången till kund. Detta bidrar markant till en längre ledtid då det produceras fler 
kort än vad som efterfrågas, som visas i figur 39. Detta bidrar till ett stort 
slutlager innan leverans till kund (se figur 40). Projektet avgränsades ifrån 
maskinella aspekter och därför studeras inte hur batchstorleken påverkar 
ledtiden. Den höga omställningstiden på maskinerna gör det i princip omöjligt 
för minskning av batchstorlek utan att få för höga ställtider. Trots det är 
batchstorleken ett stort problem eftersom företaget tvingas överproducera. 
Shingo (1985) hävdar att minskning av omställningstid utan att göra 
batchstorleken större leder till en minskad total kostnad i större omfattning. Om 
EEEPAB skulle göra batch-storlekarna större skulle ställtiden antagligen att 
minska. Däremot skulle EEPAB överproducera mer än vad de redan gör som 
enligt Ohno (1988) är den slöseri som bidrar till högst kostnader för företaget.  
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Figur 39. MY200 & MY15 PT           Figur 40. PIA: 207, 4v 

 

5.3 Orsak till lång plock-och riggtid 
 
För att kunna hitta förbättringsförslag behövs orsaker ses över till varför lång plock-och 
riggtid uppstår. Med fiskbensdiagrammet och fem varför kunde potentiella orsaker till lång 
plock- och riggtid identifieras.  
 
Lång riggtid:  
 

• Lång omställningstid för maskin 
 
Orsaken till lång riggtid är att maskinernas uppbyggnad kräver detta. Riggning av material är 
inget EEPAB kan påverka utan beror helt på utformningen av Mycronic:s maskiner. Riggtiden 
är beroende av hur många olika komponenter ett kretskort behöver för att tillverkas, dvs. ju fler 
komponenter, desto längre riggtid och vice versa.  
 
Lång plocktid: 
 

•  Material på fel plats  
 
Efter att den maskinella delen är klar skall maskinen riggas ur och det är operatörernas uppgift 
att återföra det resterande materialet till lagret. Operatörerna har ofta inte tid att lägga tillbaka 
material där det skall vara och lägger det då i en returlåda, således tar nästkommande plockning 
längre tid eftersom materialet måste letas fram. Det finns i dagsläget inget sätt att se att 
materialet finns i en returlåda istället för på lagret utan endast materialets lagerplats syns i 
plocklistan.   
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En annan orsak är långa artikelnummer som ihop med den mänskliga faktorn resulterar i att 
material inte alltid hamnar på avsedd lagerplats. Långa artikelnummer hänger ihop med stort 
antal olika artiklar. En kombination av långa artikelnummer och många artiklar gör det svårt 
för operatörer och felplacering kan lätt uppstå vilket ibland gör det svårt för nästkommande 
operatör att finna materialet vid riggning.  
 

• Många artiklar 
 
Denna typ av produktion kräver många artiklar av råmaterial för att tillverkning skall ske. Detta 
leder till att det är många artiklar att plocka, såldes en lång plocktid.  
  
5.4 Förbättringsförslag 
 
Nedan presenteras förbättringsförslag till samtliga prioriterade slöserier utom ”producerar 
flerkort än vad som efterfrågas” då förbättringsförslaget är utanför fallstudiens avgränsningar. 
Flera slöserier kan ingå i ett och samma förbättringsförslag.  
 
5.4.1 Förändra plocklistan 
 
Minimerar följande slöserier:  
 

• Operatör går extra omgångar till lager 
 
För att underlätta plockningen bör plocklistan omstruktureras så att artiklar nära varandra 
hamnar efter varandra i plocklistan. De anställda markerar i dagsläget med markeringspenna ut 
vart på lagret de olika artiklarna finns att plocka. Är det en lång order kan detta ta några 
minuter att gå igenom och markera. Hade istället plocklistan varit uppdelad så att de olika 
lagren har rubriker och artiklarna som är placerade i ett specifikt lager listas under den rubriken 
hade anställda inte behövt markera med penna. Dessutom hade det underlättat om 
datorprogram samt installationsmanualer var separat placerade i plocklistan. Dessa moment bör 
därför ligga under en egen rubrik ”övrigt”. Liker (2003) visar vikten av ett standardiserat 
arbetssätt. Att anställda skall kunna hitta material så enkelt och snabbt som möjligt ser vi som 
en möjlighet att göra mer standardiserat genom en plocklista som beskrivs ovan. Detta skulle 
leda till att anställda inte skulle behöva tänka efter lika mycket och således lägga den tid och 
kraft på något mer väsentligt i produktionen.  
 
Detta diskuterades med EEPAB:s programmerare och industriell handledare. Monitor är ett 
begränsat program och eftersom EEPAB:s lager konstant uppdateras med nya artiklar ses viss 
problematik i att implementera detta förslag. Då denna omställning ansågs vara både kostsam 
och komplicerad valdes detta förbättringsförslaget att inte arbetas vidare med.  
 
5.4.2 Ihopmontera lock och botten 
 
Minimerar följande slöserier: 
 

• Räkna komponenter för hand 
 
Som tidigare nämnt i avsnitt 5.1.1 noterades slöserier vid insamling av komponenter till 
kretskorten. För att minimera tiden för detta moment har ett förslag om att ihopmontera och 
paketera om komponenter tagits fram. Monteras både lock och bottnar ihop och paketeras 
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tillsammans i en påse om 50st, underlättar det räkningen för montören avsevärt då denne endast 
behöver plocka 4st påsar och sju skal. Tiden för den manuella räkningen av komponenterna 
minskar då samtidigt som sannolikheten att montören plockar fel antal skal minskar då hen 
endast behöver räkna 7st skal för hand. Förutom minskningen av tid minskar rörelsen då 
felräkning uppstår och en extra runda till lagret blir då inte längre nödvändig.  
 
5.4.3 Investera i Mycronic SMD-torn 
 
Minimerar/eliminerar följande slöserier: 
 

• Letande av råmaterial 
• Väntan vid brist på råmaterial 
• Väntan på att maskinen skall riggas ur 
• Maskiner väntar på material innan maskinkörning 
• Förflyttning av material mellan olika lagerplatser 
• Returlådor 

 
Med avsnitt 4.7 som underlag görs bedömningen att en investering av fyra stycken SMD-torn 
är en lönsam investering för EEPAB. När en operatör skall mata in material i tornen lägger 
operatören materialet i ett fack som tornen sedan skannar in och placerar på en ledig plats. Som 
effekt av att operatören slipper hålla koll på vart materialet är lokaliserat kommer slöseriet 
”Letande av råmaterial" att försvinna helt. Detta innebär att produktionen får en högre 
utnyttjandegrad då plötsliga stopp eller väntan relaterade till letande av material inte sker i 
samma utsträckning. I dagsläget försvinner material på lagret som resulterar i att EEPAB måste 
beställa in nytt material och invänta leverans. SMD-tornet håller reda på all material och 
anställda kan inte längre lägga materialet på fel plats, nästkommande operatör utlovas därför 
alltid att finna materialet efter att det tidigare använts. Således minimeras eller elimineras 
slöseriet ”Väntan vid brist på råmaterial”. Tornet registrerar varje lagerrörelse vilket 
minimerar risken för brist av råmaterial. Detta leder också till en högre utnyttjandegrad i 
produktionen då stopp relaterade till brist av råmaterial sker mindre frekvent.  
 
Maskinernas höga omställningstid påverkar hela produktionen hos EEPAB. Därför är det 
viktigt att minimera denna tid i den omfattning som är möjligt för att minska totala kostnader i 
produktionen (Shingo, 1985). Att ”Maskiner väntar på material innan maskinkörning” innebär 
förluster i utnyttjandegrad, ökad ledtid och kostnader. Denna slöseri kommer med stor 
sannolikhet att minimeras drastiskt eftersom anledningen till att maskiner väntar på material är 
för att materialet inte är plockat eller färdig-riggat i tid inför nästkommande order. Eftersom 
plocktiden minskar kommer det finnas tid till att rigga nästkommande order innan pågående 
order är klar. Minskning av tiden som maskiner väntar på material kommer leda till kortare 
ledtid, högre utnyttjandegrad och ett bättre flöde i produktionsprocessen.  
 
I dagsläget riggas maskiner ur och det kvarlämnade materialet som egentligen skall placeras 
tillbaka i lagersystemet placeras i en returlåda. Detta på grund av bristande tid. Att materialet 
placeras i returlådor innebär att materialet inte finns på korrekt plats nästa gång en operatör 
skal plocka samma material. Operatören behöver därför själv inse att materialet inte ligger på 
sin plats och därefter leta på tänkbara platser. Med SMD-tornet blir tiden det tar att lägga 
tillbaka materialet på rätt plats betydligt kortare och därför blir ”Väntan på att maskinen skall 
riggas ur” kortare. Operatören riggar ur maskinen som vanligt men istället för att lägga 
materialet på rätt plats eller i returlådan matas materialet in i SMD-tornet som finner en ledig 
plats åt materialet. Detta tar någon sekund för varje SMD-rulle istället för några minuter som 
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det gör i dagsläget. Således löser också SMD-tornet även slöseriet ”Returlådor” då det inte 
längre finns behov av dessa då det går lika smidigt att mata in materialet i SMD-tornen direkt. 
På samma grund minimerar SMD-tornet också ”Förflyttning av material mellan olika 
lagerplatser”. Eftersom det inte kräver samma tid att rigga ur lådorna och lägga SMD-rullarna 
på rätt plats blir det inga onödiga transporter mellan lagren. Istället kommer endast 
förflyttningen bli från rigglådan in i SMD-tornet.  
 
Investeringskalkylen i avsnitt 4.7.1 visar att arbetskostnaden för plockning blir 414.000kr 
årligen för EEPAB. Kalkylen visar inte alla kostnader som medförs med anställda, exempelvis 
arbetsgivaravgifter och sociala kostnader. Kostnaden är endast den lön som EEPAB betalar ut 
till sina anställda. Därför är de årliga kostnader högre i verkligheten. Om EEPAB inte hade haft 
någon anställd till att plocka skulle siffran stämma. Så är inte fallet då EEPAB har samma antal 
anställda även om plockning inte skulle ske, förutsatt att de inte får överskott på personal och 
avskedar anställda. Siffran säger hur mycket arbetskostnad är då de har 1,5 personer som 
plockar på heltid varje dag i ett år. Dvs 12h per dag (1,5anställd x 8h arbetsdag). Då plocktiden 
minimeras med 96% kommer det inte krävas 1,5 personer till att plocka varje dag. Den 
insparade tiden skulle anställda kunna lägga på något annat arbete som är mer värdeskapande 
för kunden. Kalkylen innefattar inte heller driftkostnader- och underhållskostnader, 
reparationskostnader, kostnader för stillastående produktion vid installation, m.fl. Även om 
kalkylen inte innehåller många av dessa kostnader, innehåller kalkylen inte heller många av 
vinsterna med SMD-tornet. Ledtiden skulle bli kortare eftersom cykeltiden för plockning 
minskar drastiskt. Detta innebär att EEPAB skulle få ut färdiga produkter snabbare till kund 
och på så sätt få tid till att ta in fler order. Baserat på att de ovannämnda slöserierna minskas 
eller elimineras kommer produktionen också få en ökad utnyttjandegrad och en högre 
procentuell värde-adderande tid av den totala ledtiden.  
 
ROI kalkylen i avsnitt 4.7.2 visar ett annat resultat jämfört med kalkylen i 4.7.1. ROI kalkylen 
visar hur mycket EEPAB:s nuvarande lager kostar årligen. Kalkylen tar med lagerplatskostnad, 
cykeltid för operatörer att plocka, personalkostnader, m.fl. för att räkna fram årliga besparingar 
i att investera i fyra stycken SMD-torn. Alltså, resultatet av investeringskalkylen visar årliga 
arbetskostnader medan ROI kalkylen visar årliga besparingar. ROI kalkylen bygger på antal 
produktionsomställningar per skift samt antal komponenter per omställning. Detta är främst en 
kalkyl som Mycronic använder för att visa kunder vilka besparingar det finns att göra inom 
plockning och därför ger uppskattningen en väldigt förenklad bild av verkligheten. De årliga 
besparingarna enligt ROI kalkylen blir 108.780 kr. Även om ROI kalkylen innehåller fler 
nyckeltal än investeringskalkylen så saknas många av de vinster som följer av investeringen. 
ROI kalkylen tar inte heller i beaktning den kortare ledtiden och högre utnyttjandegrad. Ökad 
leveransprecision är också rimligt att anta som resultat av de minskas eller eliminerade 
slöserierna. Bägge kalkylerna saknar faktorn ”ökad kundnöjdhet” som en följd av högre 
leveransprecision eftersom det är svårt att sätta en siffra på.  
 
5.4.4 Investera i fler riggkorgar 
 
Minimerar följande slöserier: 
 

• Vänta på material som används i maskin 
• Förberedda riggkorgar riggas ur  

 
EEPAB vill standardisera att riggkorgar finns färdigriggade i tid innan nästkommande order 
skall in i maskin. Detta för att minska den tid som maskinen väntar på material innan körning. I 
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dagsläget försöker operatörer att få detta att funka, men eftersom produktionen brister i antal 
riggkorgar ger detta inte resultatet som eftersträvas. Ofta måste de färdigriggade riggkorgarna 
riggas ur för att riggkorgar tar slut. Det gör det omöjligt att införa en standard som enligt Liker 
(2003) leder till mindre variation i processerna och på så sätt högre stabilitet och inbyggd 
kvalité. Investering av fler rigglådor skulle leda till att EEPAB kan införa denna 
standardiseringen av förberedda rigglådor och i kombination med investering av plocktorn sker 
en synergieffekt som leder till en kortare ställtid för maskinerna. Både ”Vänta på material som 
används i maskin” och ”Förberedda riggkorgar riggas ur” minimeras eller elimineras av 
ovanstående förbättringsförslag. 
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5.5 Implementeringsplan  
 
Nedan beskrivs tillvägagångsätt för att implementera förbättringsförslagen; Ihop-montering av 
skal samt SMD-torn. Dessa två förbättringsförslag ser vi ger mest nytta till EEPAB och därför 
görs implementeringsplaner för dessa. För att kunna implementera förbättringsförslagen i 
praktiken har simplifierade implementeringsplaner av utvalda förbättringsförslag utförts. 
 
5.5.1 Ihopmontera lock och botten  
 
Första steget mot implementering är att diskutera förbättringsförslaget med produktionschefen. 
Därefter görs ett beslut om förbättringsförslaget är värt att fortsätta med eller ej. Godkänns 
förslaget blir nästa steg i processen ett möte med inköpsansvarig för att se om förbättringen är 
möjlig att utföra. Eventuella förändringar av förbättringen kan även utföras här. Vid 
överensstämmelse kontaktas leverantör för att se vad som kan göras och eventuellt ger ett 
kostnadsförslag. Därefter genomförs en ekonomisk kalkyl för att se om förändringen är värd att 
genomföra. Då besluten ligger på produktionschefsnivå görs återigen en granskning av 
förbättringsförslaget för att därefter avgöra om förslaget ska genomföras eller inte. Vid 
verkställande kontaktas leverantören och en överenskommelse görs.  
En kort tid efter att implementeringen slutförts görs en utvärdering där förslaget granskas och 
eventuella förbättringar görs. Är implementeringen lyckad kan ett möte med lageransvarig 
bokas in för att få mer information gällande artiklar med liknande problem och förhoppningsvis 
implementera förbättringsförslaget även där. Nedan i figur 41 visas en kortfattad 
implementeringsplan.  
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Figur 41. Implementeringsplan lock och botten 
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5.5.2 Investera i Mycronic SMD-torn  
 
Första steget efter att rapporten är slutför är att låta ledningen på EEPAB granska rapporten. 
Därefter kommer kontrollberäkningar göras för att se att de använda sifforna är solida.  
För att sedan kunna göra en mer utförlig investeringskalkyl behöver försäljaren på Mycronic 
kontaktas, detta för att få mer information om investeringen samt mer precisa mätetal.  
 
I dagsläget ”vilar” ett förvaringsrum ovanpå lagret vilket innebära att bjälkar eller någon form 
av pelare kommer att behöva placeras ut permanent för att stötta upp förvaringsrummet vid 
installeringen av det nya tornen. Det kommer därför krävas att någon på EEPAB kontaktar en 
byggfirma för att få information om kostnaden för att utföra detta. Förslagsvis någon ur 
ledningsgruppen. Då denna information är insamlad behöver en kompletterande 
investeringskalkyl utföras av den ekonomiansvarige. Därefter kan ledningen fatta ett beslut. 
Beslutet kan då avslås eller fastslås. Avslås beslutet upphör förbättringsförslaget tillsvidare.  
Fastslås däremot beslutet kommer det investeras i SMD-torn och en ombyggnation kommer då 
äga rum. Det nuvarande lagret kommer då även flyttas och ersätts av de nya SMD-tornen. 
Installationen av de fyra tornen kommer att ta tre arbetsdagar. Därefter kommer en utbildning 
av operatörer samt underhållstekniker att utföras, dessa är beräknade till 1h för operatörer samt 
2h för underhållstekniker. Vidare skall alla artiklar matas in i de nya maskinerna.  
När dessa moment är utförda är det dags att börja använda maskinerna i produktionen och efter 
utsatt tid även utföra en uppföljning av investering och se om något behöver förbättras. Nedan i 
figur 42 visas en kortfattad implementeringsplan för SMD-torn  
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Figur 42. Implementeringsplan SMD- torn 
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6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Nedan följer diskussion om lean arbetet på Eskilstuna elektronikpartners AB, en 
metoddiskussion där vi ifrågasätter studiens metodval samt rekommenderat fortsatt arbete för 
EEPAB.   
 
6.1 Diskussion 
 
EEPAB var med och utförde ett produktionslyft mellan år 2008 och 2010. Under dessa år blev 
EEPAB väl bekanta med konceptet lean produktion och betydelsen av filosofin kring detta 
koncept. Idag finns det stora möjligheter för EEPAB att bli mer standardiserade, skapa en 
kortare ledtid och erhålla en högre utnyttjandegrad av produktionen. Det är viktigt att poängtera 
att även om produktionsschemat är stressat idag kommer det inte att finnas mer tid i framtiden 
om inte produktionen utvecklas till att bli mer effektiv, just därför är det viktigt med ständiga 
förbättringar. Att arbeta med konceptet lean produktion är ett ständigt pågående arbete som 
aldrig slutförs. En utmaning som företagsledningen arbetar med idag är att få personalen 
motiverad till att identifiera slöserier och komma med förbättringsförslag kring dessa. Detta 
ansvar ligger framförallt hos styrelsen i företaget för att motivera personalen till att komma 
med förbättringar, små som stora, och att utbilda personalen i lean principer. Under samma 
period som denna fallstudie genomförts, utförs ett parallellt examensarbete på EEPAB där 
fokus ligger i just detta problem.  
 
EEPAB har många kontroller mellan sina processer för att säkerhetsställa kvalitet. Detta gör 
företaget konkurrenskraftiga i just kvalitetssäkerhetsställning men det medför även ett högre 
pris för kretskorten, något som kunder ofta påpekar. Eftersom EEPAB levererar hög kvalitet 
och flexibilitet i sin produktion är nästa steg för att fortsätta vara konkurrenskraftiga att korta 
ner ledtiden för att få ett bättre flöde i produktionen. Denna fallstudie har som mål att visa 
EEPAB hur detta kan bli möjligt.  
 
6.2 Slutsats 
 
Vid analys av figur 30. samt bilaga 3. dras slutsatsen att plocktid, riggtid samt sista lagret innan 
leverans till kund påverkar den totala ledtiden i större omfattning. Orsaker till lång plock och 
riggtid presenteras i avsnitt 5.3. 
 
Vilka slöserierer finner vi inom tillverkningsprocessen? 
 
Med information från fallstudien samt litteraturstudien kunde slöserier i tillverkningsprocessen 
identifieras. Hela processflödet granskades med syfte att undersöka vilka processer som 
påverkar flödet negativt. Samtliga funna slöserier är direkt kopplade till 7+1 slöserier som 
Liker (2013) presenterar och har med hjälp av hans teorier kunnat kategoriserats. Alla typer av 
slöserier kunde finnas i produktionen på företaget och funna slöserierna framlades i en VFA 
som de icke värdeskapande aktiviteterna. Plockning och riggning kunde genom VFA 
identifieras som icke värdeskapande aktiviteter med stor inverkan på den totala ledtide vilket 
ledde till att dessa sattes som fokusområde för den resterande tiden av arbetet.  
 
Projektet har bidragit till att påvisa icke värdeskapande faktorer. Genom flertal observationer, 
lärdomar från litteraturstudien samt intervjuer med anställda har den första problemfrågan 
kunnat besvaras utifrån de avgränsningar som gjorts. För att sedan komma till bukt med de 
identifierade slöserierna bör dessa i största mån minimeras eller elimineras. Detta leder till 
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nästkommande problemfråga som ämnar att besvara hur dessa slöserier kan minimeras eller 
elimineras.  
 
Hur kan dessa slöserier minimeras eller elimineras?  
För att minimera eller eliminera de identifierade slöserierna utformades ett antal olika 
förbättringsförslag med avsikt att utifrån företagets förutsättningar minimera den tid som går åt 
vid tillverkningsprocesser som inte skapar något värde för kunden. De prioriterade slöserierna 
grundades i långa plock- och riggtider. Ett förbättringsförslag i form av en investering i ett nytt 
lagersystem ansågs minimera dessa slöserier markant. Förbättringsförslaget innebar en 
investering av fyra stycken Mycronic SMD-torn som underlättar plockning och 
riggningsprocessen som i kombination med en mindre investering bestående av nya riggkorgar 
ansågs minimera ledtiden ytterligare.  
Vidare föreslogs att på sikt förändra och omstrukturera plocklistan för den manuella delen, 
detta för att uppnå en mer standardiserad arbetsgång. En omstrukturerad plocklista skulle leda 
till en kortare ledtid och mindre rörelse för personal då material från samma lager hämtas vid 
samma tillfälle. För att minska tiden som går åt att plocka material presenterades även ett 
förslag om att ihopmontera lock och bottnar som tillsammans bildar de skal som kretskorten 
placeras i. Genom denna handling mer än halveras tiden som går åt vid plockning av dessa 
komponenter. Ovanstående förbättringsförslag är menade att implementeras både på kort och 
lång sikt och är presenterade förbättringsförslagen är framtagna utifrån företagets 
förutsättningar och är därför begränsat ur ett större vetenskapligt perspektiv.  
 
6.3 Metoddiskussion 
 
Projektets val av metoder har valts med avsikt att kunna besvara frågeställningarna och 
därigenom uppnå syftet. Datainsamlingen består till största del av en litteraturstudie samt 
observationer av tillverkningsprocessen. Litteraturen bidrog till djupare kunskaper om lean 
produktion och detta tillsammans med värdeflödesalalysen gjorde att slöserier kunde 
identifieras.  
 
Observationer och intervjuer har samlats in löpande under arbetet gång. De spontana 
intervjuerna tror vi kan ha bidragit till ett ökat förtroende mellan student och anställd och 
därigenom en rättvisande bild av företaget. Dock hade en mer strukturerad intervjumetod 
kunnat bidra till en större helhetsbild då fler anställda kunnat intervjuas. Genom att själva 
observera produktionen kunde slöserier lokaliseras på ett trovärdigt sätt. Att själva se hur 
operatörer arbetar mellan processerna ger källkritiskt granskat underlag för de funna 
slöserierna. 
 
Avgränsningen med val av kretskort gjordes utav industriell handledare. Även tillfälle för 
observationer bestämdes i förväg då ordinarie produktionsschema sattes åt sidan. I efterhand 
hade det varit mer fördelaktigt att följa detta kretskort vid samma tidpunkt som 
produktionsschemat angivit för att undvika avvikande tider och på så sätt få en mer 
verklighetsbaserad bild av produktionen. Det skulle också ge en större inblick i hur EEPAB 
följer standardiserat arbete under tidspress. Detta innebär att mätning av tider i mellanlager inte 
överensstämmer med verkligenheten. Som en följd av detta blir tider mellan processer 
missvisande då dessa tider i verkligheten är väldigt varierande. De mätetal som inte kunde 
erhållas via observation av produktionen fick kompletteras utav industriell handledare och 
EEPAB:s anställda. Detta medför att en del av sifforna i värdeflödesanalysen är tagna direkt 
från tillverkningsprocessen medan andra är uppskattningar gjorda av anställda. 
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Värdeflödesanalysen i denna fallstudie har därför använts mer som ett underlag för att 
lokalisera förbättringsområden.  
 
ROI-kalkylen som gjordes vid beräkning av förbättringsförslaget att implementera SMD-torn 
grundas i en mall gjord av företaget som säljer utrustningen. Därför finns en viss risk med att 
bruka denna då den kan vara vinklad åt säljarnas fördel. Mallen var den bästa kalkyl som kunde 
hittas och innehåller således all den information som författarna själva skulle använda sig av. 
En kalkylerad risk gjordes och kalkylen togs med som underlag. Metoden har trotts detta 
utförts på ett sådant sätt att syftet med rapporten kunnat besvaras.  
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6.4 Rekommendationer 
 
Under tillverkningsprocessen skapas överproduktion. För att undvika detta är det av stor vikt 
att företaget ser över batchstorleken och undersöker om 207st kretskort är den optimala 
storleken. Långa omställningstider tillsammans med hög variation skapar begränsningar när det 
kommer till att implementera lean i produktionsmiljön. Dock tror vi att de minskade ledtiderna 
som skapas vid implementering av tidigare nämnda förbättringsförslag i avsnitt 5.4 skapar goda 
förutsättningar för en minskad batchstorlek. Se även om och hur andra företag inom samma 
bransch arbetar med liknande problem.  
  
Eftersom Mycronic SMD-torn är en kostsam investering men med stor potential för EEPAB. 
Därför bör EEPAB genomföra en noggrannare undersökning kring tornen där ytterligare 
investeringskalkyler utförs med faktorer som inte beaktats i rapporten. Exempel på faktorer 
som behöver tas med i beaktningen är exempelvis kostnader för ombyggnation och även 
vinster som görs i samband med kortare ledtid och högre utnyttjandegrad. Undersök ifall det 
eventuellt behövs 5st SMD-torn för att säkra lagerutrymme vid framtida expansion på EEPAB. 
I figur 43 visas Mycronic SMD-torn.  
 
Fallstudien visar hur slöserier kan minimeras eller elimineras med hjälp av förbättringsförslag.  
Då förbättringsförslagen är skapade utifrån en artikel hos EEPAB bör ytterligare undersökning 
genomföras för att se om förbättringarna eventuellt kan appliceras vid fler 
tillverkningsprocesser, exempelvis förslaget om att få skalen till kretskorten ihopmonterade 
från leverantör. Därför rekommenderas lager/inleveransansvarige att se över paketering av 
resterande komponenter för att se om fler förbättringar kan göras. Ytterligare forskning i hur 
EEPAB implementerar dessa förbättringsförslag på bästa sätt är av intresse.  
 
I denna studie har enbart tillverkningsprocessen av ett specifikt kretskort studerats. Detta 
medför en begränsad helhetssyn över hela produktionen vilket medför att det är av intresse att i 
en framtida studie även inkludera resterande tillverkningsprocesser. Samtidigt kan det vara av 
vikt att avgränsa studien ytterligare för att kunna få en mer djupgående kunskap om området 
och därigenom finna fler slöserier och förbättringsförslag.   

 
Figur 43. Mycronic SMD-torn (Mycronic.2016)  
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8 BILAGOR 
 
8.1 Bilaga 1 - Fiskbensdiagram   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga 1. Fiskbensdiagram lång tid för plockning och riggning  



8.2 Bilaga 2 - Värdeflödesanalys  

 
Bilaga 2. Värdeflödeskarta nuläge 
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8.3 Bilaga 3 -Värdeflödesanalys med kritiska ledtider 
 

 
Bilaga 3. Värdeflödeskarta kritiska ledtider markerade 
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