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SAMMANFATTNING 
 

Rapporten behandlar ett förbättringsarbete som utförts på Zetterströms Rostfria AB. 

Zetterströms är ett företag som konstruerar och tillverkar utrustning i rostfritt stål, främst 

för läkemedelsindustrin, där kraven på ytor, spårbarhet och dokumentation sticker ut om 

man jämför Zetterströms med andra verkstadsföretag.  

Under åren har företaget successivt vuxit i många avseenden men företagets 

materialstyrningsrutiner är föråldrade och fokuserar främst på att spårbarhet skall 

upprätthållas. Det saknas rutiner och förståelse för Just In Time. Materialstrukturen på 

tillverkningsordern har samma struktur som ritningen och stämmer inte överens med 

byggprocessen. 

Syftet med arbetet var att förändra företagets syn på materialstyrning enligt The Toyota Way 

och på så vis minimera slöserier. I den inledande projektplaneringsfasen översattes syftet till 

tre mål: minska det uppbundna kapitalet (PIA), minska den upptagna golvytan samt att 

minska ställtider kopplade till att leta grejer.  

Metoder från Lean har använts för att göra en kartläggning över det ursprungliga läget. 

Därefter har ett förbättringsarbete genomförts som resulterat i ett önskat framtida läge med 

en rad olika förslag, i form av en handlingsplan, som kan kopplas till de tre målen som tagits 

fram.   

Dessa punkter leder till en förbättring av materialstyrningen samt att minimera både det 

uppbundna kapitalet, den upptagna golvytan och ställtider som är kopplade till att leta 

grejer.  



 
 

ABSTRACT 
 

The following report handles an improvement work carried out at Zetterströms Rostfria AB. 

Zetterströms is a company that designs and manufactures stainless steel equipment, 

primarily for the pharmaceutical industry, where the requirements for surfaces, traceability 

and documentation stands out when comparing Zetterströms with other engineering 

companies.  

Over the years, the company has gradually grown in many aspects, but the company’s 

material management routines are outdated, focusing primarily on maintaining traceability. 

There are no routines and understanding of Just In Time. The material structure of the 

production order has the same structure as the drawing and does not match the 

manufacturing process.  

The purpose of the project was to change the company’s view of material management 

according to The Toyota Way, and minimize wastes. In the initial project planning phase, the 

purpose was translated into three goals: reducing the tied up capital, reduce the occupied 

floor area and to reduce the settling times associated with searching for stuff. 

Methods from Lean have been used to make an examination of the initial state. After that, 

an improvement work has been carried out that resulted in a desired future position with 

several proposals, in the form of an action plan that can be linked to the three goals. 

These points leads to an improvement in material management and to minimize both tied 

up capital, occupied floor area and settling times associated with searching for stuff. 
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1. INLEDNING 
Rapporten behandlar ett förbättringsprojekt av materialstyrning och minskade slöserier som 

genomförts som ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 

fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet omfattar 

22,5 hp och utförs på uppdrag av Zetterströms Rostfria, Molkom under våren 2018.  

 

Handledare på Zetterströms är Viktor Eriksson, kvalitetschef. Examinator för kursen är Nils 

Hallbäck och handledare från universitetet är JanErik Ohde. 

1.1 Bakgrund 
Zetterströms Rostfria är ett företag beläget i Molkom som under flera årtionden har 

levererat utrustning av rostfritt stål till världsledande läkemedelsföretag. Zetterströms är 

inte bara ett tillverkningsföretag utan även ett ingenjörsföretag som arbetar i nära 

samarbete med kunden. De konstruerar och tillverkar utrustning främst för 

läkemedelsindustrin där kraven på ytor, spårbarhet och dokumentation sticker ut om man 

jämför Zetterströms med andra verkstadsföretag. Zetterströms tillverkar olika typer av 

tryckkärl i form av tankar, värmeväxlare, kolonner, kondensorer och skidar.  

1.2 Problemformulering 
Under åren har företaget successivt vuxit i många avseenden men företagets 

materialstyrningsrutiner är föråldrade och fokuserar främst på att spårbarhet skall 

upprätthållas. Det saknas rutiner och förståelse för Just In Time. Materialstrukturen på 

tillverkningsordern har samma struktur som ritningen och stämmer inte överens med 

byggprocessen. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att förändra företagets syn på materialstyrning enligt The Toyota 

Way och på så vis minimera slöserier. 

1.4 Målsättning 
Målet med projektet är att utveckla företagets rutiner för materialstyrning och minska 

nedanstående slöserier: 

– Upptagen golvyta Outnyttjade resurser 

– Uppbundet kapital PIA 

– Ställtider ”Leta grejer” 

1.5 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till en specifik produkt, Water Jacket 50 l. En fallstudie ska utföras på 

den valda produkten för att kartlägga det ursprungliga materialflödet. Flödet ska sedan 

förbättras för den valda produkten och slöserier som är kopplade till tillverkningen av 

produkten ska minimeras.  
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2. TEORI 

2.1 Projektplanering 
Vid inledningen av ett nytt projekt är det viktigt att planera och avgränsa för att få klart för 

sig vad man ska ägna sig åt och vilken tid som finns att tillgå för varje del. Det traditionella 

sättet att göra en tidsplanering av en viss arbetsuppgift är ett så kallat Gantt-schema som 

härstammar från andra världskriget (Bergman & Klefsjö 2012).  

Ett Gantt-schema byggs upp som ett vanligt koordinatsystem med aktiviteterna listade på y-

axeln och tiden på x-axeln. Varje aktivitet tilldelas en horisontell stapel där man tydligt kan 

se start- och sluttid, se figur 1 (Johannesson et al. 2013). 

 

 

Figur 1: Exempel på ett Gantt-schema 

2.2 Lean och Toyota 
Termen Lean har blivit alltmer vanlig de senaste åren inom svensk industri och förknippas 

ofta med stora framgångar, främst inom tillverkningsindustrin, men även i andra typer av 

verksamheter. Som förebild anges ofta Toyota och Toyota Production System, TPS (Bergman 

& Klefsjö 2012). Toyotas arbetsgrund, så kallad The Toyota Way, utgörs av 14 principer och 

på dessa principer vilar TPS som tillämpas inom Toyotas tillverkningsindustrier. TPS har 

exporterats till tillverkningsföretag över hela världen men i kretsar utanför Toyota kallas TPS 

ofta för ”Lean” eller ”Lean Production” (Liker 2009). Lean är ingen metod som går att 

tillämpa för att sedan bli klar, utan det är en långsiktig strategi för hur en verksamhet ska 

bedrivas. Att tillämpa Lean handlar om att hela tiden närma sig ett önskat tillstånd där det 

inte finns några slöserier (icke värdehöjande aktiviteter). Lean är en vision snarare än ett mål 

då det förmodligen är omöjligt att eliminera alla slöserier i en verksamhet (Peterson et al. 

2015). 

 

Toyota definierade sju stycken så kallade slöserier, alltså processer av typen icke-

värdehöjande. Senare har även ett åttonde slöseri lagts till. De åtta slöserierna är: 
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överproduktion, väntan, onödiga transporter, överarbetning, lager, onödiga arbetsmoment, 

defekter och outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker 2009). 

2.3 Spaghettidiagram 
Spaghettidiagram används för att visualisera transporter och rörelser i processer och flöden. 

Man kan studera både transporter av material, utrustning och produkter eller förflyttning av 

människor. När man skapar ett spaghettidiagram avbildar man varje förflyttning med ett 

sträck på en karta (layout) över verksamheten, se figur 2. Resultatet är vanligen ett stort 

antal långa sträck och likheten med kokt spaghetti har därför gett metoden dess namn 

(Petersson et al. 2015). 

 

 
Figur 2: Exempel på ett spaghettidiagram 

2.4 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är en metod som agerar som stöd i arbetet att komma fram till hur 

verksamheten kan förbättras på flödesnivån. Syftet med metoden är att förbättra helheten 

och fokus ligger därmed på flödets effektivitet snarare än de enskilda processerna. 

Tillvägagångssättet för metoden delas in i tre delar där den första delen innebär att kartlägga 

nuläget. Kartläggningen inleds med att identifiera alla processteg som de valda produkterna 

passerar. Därefter inventeras alla förråd, buffertar och färdigvarulager. Dessutom samlar 

man in fakta om processernas egenskaper såsom cykeltid, processtid, ställtid, partistorlekar, 

tillgänglighet med mera. Cykeltid anger hur ofta det kommer ut en produkt ur en process 

medan processtiden anger den totala tiden av värdeskapande aktiviteter för en produkt. 

Ställtid är tiden det tar att byta från en arbetsuppgift, produktvariant etc. till en annan och 

partistorleken anger hur många som ska produceras, levereras, transporteras etc. i taget.  All 

relevant data förs sedan in på en karta, se figur 3, tillsammans med leverantörs- och 

kundinformation om leveranser. 
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Figur 3: Karta för värdeflödesanalys 

 

Den andra delen i värdeflödesanalysen är att utforma ett önskat framtida tillstånd. Här bör 

man arbeta i enlighet med verksamhetens mål och rita en karta som ska ge en entydig och 

överenskommen bild av vad förbättringsarbetet ska leda till. Som ett stöd i att hitta 

förbättringar finns fyra förbättringsregler; eliminera, kombinera, förflytta och förenkla. De 

handlar om att man ska försöka eliminera onödiga aktiviteter, kombinera aktiviteter för att 

minska transporter och hantering, förflytta eller omfördela aktiviteter och slutligen att 

förenkla kvarvarande aktiviteter. 

 

Den sista och avslutande delen i arbetet med en värdeflödesanalys innebär att man ska 

skapa en handlingsplan som anger vad som ska göras, vem som är ansvarig och när det ska 

vara klart (Petersson et al. 2015). 

2.5 Prioriteringsmatris 
En prioriteringsmatris, eller så kallad PICK chart, används för att prioritera avvikelser. PICK är 

en förkortning av Possible, Implement, Challenge och Kill och den svenska versionen brukar 

översättas till Möjligt, Genomför, Utmana och Avfärda. Matrisen består av ett 

koordinatsystem indelat i fyra områden, se figur 4. På y-axeln anges hur stor insats (tid, 

pengar etc.) som skulle krävas för att ordna avvikelsen och på x-axeln hur stor effekt detta i 

sin tur skulle ge. Man prickar in avvikelserna på matrisen och detta förenklar sedan arbetet 

med att välja ut vilka avvikelser man ska gå vidare med och i vilken ordning de bör prioriteras 

(Petersson et al. 2015). 
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Figur 4: Prioriteringsmatris 
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3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Projektplanering 
I den inledande planeringen formulerades syfte och mål och därefter gjordes en 

projektmodell för att dela in projektet i olika delar. Projektplaneringen kan ses i bilaga 1. I 

detta skede gjordes även ett Gantt-schema, se bilaga 2, där projektdelarna specificerades 

med start- och slutveckor. I Gantt-schemat lades även alla hållpunkter och deadlines in. 

Planeringen var inledningsvis mycket grov men kom att specificeras ytterligare under 

projektets gång. 

3.2 Kartläggning av ursprungligt läge 
Inledningsvis gjordes en internrevision för att kartlägga flödet för den valda produkten 

genom hela företaget, från sälj fram till leverans och fakturering. Revisionen genomfördes 

genom intervjuer med berörda personer från varje del på företaget. De processer som 

intervjuades var sälj, projektledning, inköp, produktionsledning, verkstad, dokumentation 

och fakturering. Vid intervjuer med operatörer ute i verkstaden tillfrågades flera personer 

som utförde identiska operationer för att se om svaren överensstämde eller om de skiljde sig 

åt från person till person. 

 

Under revisionen upptäcktes avvikelser i flödet och arbetet gick därför vidare med att rita 

spaghettidiagram och göra en värdeflödesanalys.  

 

Spaghettidiagrammet, som gjordes för att kartlägga det fysiska flödet för produkten ute i 

verkstaden, ritades tillsammans med en operatör som var väl insatt i den valda produkten. 

Flera diagram fylldes i för att visa hur de olika delsammanställningarna rörde sig genom sina 

respektive operationer i verkstaden. 

 

I ursprungslägesutredningen ritades även två värdeflödesanalyser. En som skulle motsvara 

affärssystemet och en som skulle motsvara det verkliga flödet idag för att visa på vilka 

skillnader som fanns emellan dem då detta hade påvisats under den inledande revisionen. 

Kartor, innehållande de olika operationerna, ritades upp och respektive cykeltider lades till. 

Då cykeltiderna var såpass långa att det inte vore rimligt att själv stå och mäta var och en av 

dem gjordes här en uppskattning tillsammans med beredningslistorna och operatörerna 

själva. 

3.3 Utformning av framtida läge 
Vid utformning av det önskade framtida läget ritades ett förbättrat läge för 

spaghettidiagrammen där någon transport kunde minskas och någon annan elimineras helt. 

Även en ny värdeflödesanalys ritades där bland annat väntetider och några operationer var 

ändrade. Här utgicks det från de fyra förbättringsreglerna vid användandet av 

värdeflödesanalyser; eliminera-, kombinera-, förflytta- och förenkla aktiviteter. 
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Utformningen utgicks både från spaghettidiagrammet och värdeflödesanalyserna men också 

mycket från information som kommit fram i den inledande revisionen. De avvikelser som 

kunde kopplas till projektets mål var av intresse och valdes därför ut för närmare granskning. 

Sedan gjordes en handlingsplan över åtgärder som skulle eliminera/minska avvikelserna 

samt över de åtgärder som vidtagits i de nya spaghettidiagrammen och i 

värdeflödesanalysen. Denna handlingsplan utvärderades sedan med en prioriteringsmatris 

för att se vilka åtgärder som skulle ge störst/minst effekt och vara enklast/svårast att 

genomföra. 
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4. RESULTAT 

4.1 Kartläggning av nuvarande läge 
Under revisionen kartlades flödet för den valda produkten, Water Jacket 50 L. Produkten är 

uppbyggd av tre underliggande delsammanställningar varav två av dem befinner sig på 

samma nivå och tillverkas parallellt, se figur 5. 

 

Figur 5: Produktens uppbyggnad 

 

När order kommit in på produkten och den är redo att gå ut till produktionen skapas ett 

behov i systemet för att köpa in material. Allt material köps in på samma gång utan hänsyn 

till när i tid det kommer att behövas. 

Varje sammanställning startas med ett eget tillverkningsnummer ute i verkstaden och 

innehåller ett antal operationer som kan ses längre ned i värdeflödesanalyserna. Varje 

tillverkningsorder startas med operationen ”plock” vilket innebär att allt material som 

behövs till sammanställningen plockas ihop och läggs fysiskt på en pall ute på golvet i 

verkstaden. Här plockas allt material på en gång, oavsett om det behövs i första operationen 

eller om det behövs i sista operationen som kan ligga flera arbetsdagar bort. Denna pall 

följer sedan med produkten runt i verkstaden märkt med sitt tillverkningsnummer och en 

pärm innehållande ritning, beredningslita med mera.  

De avvikelser och förbättringsåtgärder som framkom under internrevisionen 

sammanställdes till en rapport och finns bifogad i bilaga 3. De avvikelser som har viss eller 

stor koppling till projektets mål underströks för att enkelt kunna urskiljas från övrig 

information. 

Spaghettidiagrammen som ritades i verkstaden med hjälp av en operatör fylldes i för att visa 

hur de olika delsammanställningarna rör sig med sina respektive operationer. Då det finns 

flera olika bord där svetsningsoperationerna kan ske valdes endast en exempelplats för 

dessa. Spaghettidiagrammet för de två första och parallella delsammanställningarna kan ses 

i figur 6.  
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Figur 6: Spaghettidiagram för "Bending assembly" och "Support bar top assembly"  

Den första delsammanställningen, Bending assembly, har inte särskilt lång transportsträcka 

och har heller inte mycket lönsamma förändringar att erbjuda då den går genom stora tunga 

maskiner som är svåra och kostsamma att flytta. Om man följer nästa delsammanställning, 

Support bar top assembly, finns det inte heller här mycket att förändra då den endast går till 

en operation, svetsning, för att sedan lagerläggas. När vi däremot går över och tittar på de 

två efterföljande sammanställningarna, se figur 7 och 8, blir det betydligt fler och längre 

transportsträckor. De längsta sträckorna beror av läget på provtrycknings-/kontrollstationen 

som ligger nere i det vänstra hörnet på kartorna. 

 

Figur 7: Spaghettidiagram för "Weld assembly" 
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Figur 8: Spaghettidiagram för "Water Jacket 50 L"  

De två första delsammanställningarna, Bending assembly och Support bar top assembly, 

startas parallellt då de båda behövs för att gå vidare med Weld assembly och slutligen bli 

den färdiga produkten, Water Jacket 50 L. De olika operationerna kan ses i 

värdeflödesanalysen för det nuvarande läget i figur 9 och 10.  

 

 

Figur 9: Värdeflöde för "Bending assembly" och "Support bar top assembly" 
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Figur 10: Värdeflöde för ”Weld assembly" och "Water Jacket 50 L" 

Detta är värdeflödesanalyserna som ska motsvara affärssystemet. Som man kan se ovan så 

ligger det en kötid på 1 dag mellan varje operation inlagt i systemet. Den totala processtiden 

för hela produkten är 107,5 h varav 40 h sker utanför Zetterströms portar. Dessa 107,5 h 

omräknat till dagar blir 13,5 om man räknar med 8 h arbete/dag. Den totala kötiden är 19 

dagar vilket ger produkten en total ledtid på 32,5 dagar i affärssystemet. Kötiden motsvarar 

här 59 % av den totala ledtiden. 

Om man tittar på värdeflödesanalyserna som ska motsvara det verkliga nuläget, figur 11 och 

12, ser man att här är istället kötiden 3 h mellan varje operation. Detta är ett antagande och 

kan variera både upp och ner. I denna kötid innefattar att materialet ska flyttas mellan 

operationerna fysiskt och operatörerna behöver kanske slutföra ett tidigare jobb innan de 

kan ta sig an det nya. Det kan även vara tid som går innan operatörerna ens fått jobbet 

tilldelat sig av verkstadsförmannen. 
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Figur 11: Verkligt flöde för "Bending assembly" och "Support bar top assembly" 

  

 

Figur 12: Verkligt flöde för "Weld assembly" och "Water Jacket 50 L"  

I dessa värdeflöden kan man se att den totala processtiden fortfarande ligger på 107,5 h 

men kötiden är 51 h, vilket motsvarar 6,4 dagar, till skillnad från tidigare 19 dagar. Detta ger 

produkten en total ledtid på 19,8 dagar, 12,7 dagar kortare än vad affärssystemet visar. Den 

icke värdeskapande tiden (kötiden) har minskat med 66,3 %.  
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4.2 Utformning av framtida läge 
Framtida spaghettidiagram ritades endast för de två sista sammanställningarna då de 

föregående sammanställningarna dels inte hade några långa sträckor men även gick igenom 

tunga maskiner som inte vore lönsamma att flytta på. Det framtida läget för 

sammanställningen Weld assembly kan ses i figur 13. 

 

Figur 13: Framtida spaghettidiagram för "Weld assembly" 

Här har transportsträckan minskats med mer än 50 %. Detta var möjligt då ytterligare en 

gång lagts till mellan de två hallarna.  

Det framtida läget för huvudsammanställningen kan ses i figur 14.  
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Figur 14: Framtida spaghettidiagram för "Water Jacket 50 L"  

   

Här har, som kom upp som ett förbättringsförslag på revisionen, den svetsade skylten som 

sätts dit bytts ut till en limmad vilket medför att de kan limma på den vid kontrollstationen 

där de även utför provtryckningen och kvalitetskontrollen som sker innan produkten är klar 

för leverans. Detta minskar transportsträckan med 50 % för den sista sammanställningen.  

Det framtida lägets värdeflödesanalyser för de två första sammanställningarna kan ses i figur 

15. 

 

Figur 15: Framtida värdeflöde för "Bending assembly" och "Support bar top assembly"  

För den första sammanställningen, Bending assembly, har kötiden mellan klipp-,kap-och 

rulloperationen och bockningsoperationen eliminerats då dessa utförs av samma operatör 
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och kan därför ske direkt efter varandra utan att det behöver gå till verkstadsförmannen 

eller föras in i systemet emellan. Den andra sammanställningen, Support bar top assembly, 

har tagits bort och istället valts att köpas in som en färdig artikel.  Detta valdes dels för att 

det blir färre jobb i omlopp men också för att de svetsar som denna sammanställning 

innehåller inte är trycksatta och därför inte behöver utföras av Zetterströms som är 

godkända för detta. Denna svetsoperation kan lika gärna delegeras bort till något annat 

företag så att Zetterströms svetsare kan ägna sig mer åt det de är specialiserade på och som 

är av högre värde. 

De framtida lägets värdeflödesanalyser för de två sista sammanställningarna kan ses i figur 

16. 

 

Figur 16: Framtida värdeflöde för "Weld assembly" och "Water Jacket 50 L"  

En genomgående förändring är att väntetiden mellan varje operation nu är satt till 1 h. Detta 

bör vara en rimlig genomsnittstid om man börjar använda systemet till sin hjälp. Om varje 

operatör, direkt vid sin slutförda operation, för in i systemet (alternativt i någon form av 

visuell styrning) att denne är klar ska detta i sin tur synas för verkstadsförmannen och han 

ska då kunna se vilka som är belagda och inte och kunna delegera vidare jobben så snart som 

möjligt. I sammanställningen Weld assembly har ingen ytterligare förändring skett. I 

huvudsammanställningen och slutliga produkten Water Jacket 50 L har, som i 

spaghettidiagrammet, svetsoperationen för skylten tagits bort. Här har även väntetiden 

mellan provtrycksoperationen och kvalitetskontrollen eliminerats då detta sker på samma 

plats och av samma operatör. Den totala processtiden för det framtida läget är 107 h och 
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den totala ledtiden 120 h vilket motsvarar 15 arbetsdagar, ungefär en arbetsvecka kortare 

än det verkliga nutida läget. 

De ändringar som gjorts i spaghettidiagrammen och värdeflödesanalyserna tillsammans med 

några av avvikelserna som framkom under revisionen har sammanställts till en handlingsplan 

med 8 punkter som finns sammanfattade nedan. Handlingsplanen i sin helhet kan ses i bilaga 

4. 

1. Ersätta svetsad skylt med limmad. 

2. Märka upp lagerplatser i verkstaden. 

3. Uppdatera beredningslistorna (behovsplanera materialet). 

4. Namnge fixturer och verktyg samt ange lagerplatser för dessa. 

5. Köp Top bar assembly som en färdig artikel. 

6. Använda systemet till sin hjälp när operationer är slutförda i verkstaden alternativt 

visuell styrning. 

7. Göra en till öppning mellan hall 1 och 2 i verkstaden. 

8. De som plockar material ska lagerlägga materialet i direkt anslutning till 

nästkommande operation. 

En förklarande bild för punkt 3 kan ses i figur 17. 

 

Figur 17: Exempel på före och efter en uppdaterad beredningslista med behovsplanering av material  

Här visas ett exempel på en beredningslista som den ser ut idag, den till vänster, där allt 

material är kopplat till den första operationen och köps då in och plockas direkt. I den högra 

varianten har ytterligare en plockoperation lagts till där material z kommer till användning i 

verkligheten. Denna operation ligger 36 processtimmar + väntetider efter den första 
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plockoperationen vilket motsvarar en arbetsvecka, kanske mer, vilket ger möjlighet för 

senare inköp av just det materialet.   

Samtliga punkter från handlingsplanen inprickade i en prioriteringsmatris kan ses i figur 18. 

 

Figur 18: Prioriteringsmatris med inprickade handlingsförslag 
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5. DISKUSSION 
En inledande revision på företaget var en bra start på projektet då det gav en bra överblick 

över hur företaget jobbar och visade på hur många förbättringsåtgärder som skulle kunna 

tas an. Här lyftes även saker fram som inte hade en direkt anknytning till målen i detta 

projekt men som istället kunde lämnas vidare till företaget så att de själva kunde välja om de 

ville gå vidare med punkterna eller inte.  

 

Under revisionen kom det till exempel fram att en limmad skylt skulle vara bättre än en 

svetsad på den valda produkten. Detta skulle både minska de inre transporterna och 

ledtiden då den operationen som ligger innan och efter svetsoperationen sker vid 

kontrollstationen och kan utföras i serie utan stopp. 

 

Spaghettidiagrammen och värdeflödesanalyserna som gjordes över det nuvarande läget 

baserades på beredningslistorna som finns i affärssystemet men har korrigerats med de 

felaktigheter jag fått reda på. Men då det framkom både intervjuerna ute i verkstaden, men 

även när spaghettidiagrammet ritades upp med hjälp av en operatör, att beredningslistorna 

inte stämmer helt överens med hur det går till i verkligheten, kan det fortfarande finnas 

några felaktigheter i både värdeflödesanalysen och spaghettidiagrammet som helt enkelt 

har missats. 

 

Att räkna med någon takttid är i detta fall inte relevant då produkterna inte tillverkas 

löpande utan det sker tillverkning av ett gäng lite då och då. Företaget använder ett 

dragande system och producerar alltså inte förrän det finns en order att producera mot. 

Därför finns inga mellanlager av produkter utan de tillverkas efter behov. Detta gör att man 

undviker överproduktion, som är en av de 8 slöserierna. När värdeflödesanalyserna ritades 

valdes det att göra en avgränsning till det interna flödet då fokus främst låg på att förbättra 

den egna organisationen.  

 

En av operationerna görs på lego och är borta i 5 arbetsdagar. Därför ansattes den, i 

värdeflödesanalysen, som en operation som tar 40 h. Detta ger en falsk bild då det inte är 

alla dom 40 h som är värdehöjande utan bara en del av dem medan resten är transport och 

andra slöserier. Men då exakt information om legotillverkningen saknas gjordes denna 

förenkling. Man bör dock notera att detta i sin tur leder till en mycket högre processtid än i 

verkligheten vilket även leder till en missvisande effektivitet som ser ut att vara mycket 

bättre än vad den är.  

 

Värdeflödesanalyser görs oftast på enstycksflöden, men i detta fall tillverkar de några 

stycken åt gången, för tillfället 3 stycken då de har 3 variatorer och därmed kan svetsa 3 

stycken samtidigt. Att gå över till ett enstycksflöde skulle ge ett jämnare flöde och mindre 

väntetid mellan operationerna men är svårt att genomföra i praktiken då företaget inte har 
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en kontinuerlig tillverkning av produkten i fråga samt tillverkar många andra varianter av 

produkter utöver Water Jacket 50 L.  

 

I den första värdeflödesanalysen är den totala kötiden 19 dagar. Detta beror på att det ligger 

1 dags kötid inlagt i systemet efter varje operation. Detta sker inte i verkligheten som vi kan 

se på den andra värdeflödesanalysen som ska skildra verklighetens nuläge. Men på grund av 

att den här kötiden finns inlagd visar systemet en mycket längre ledtid än verkligheten och 

det är en av anledningarna till att man inte kan planera med hjälp av affärssystemet. 

 

Om systemet skulle överensstämma med verkligheten skulle det leda till många fördelar och 

många arbetsuppgifter som görs idag skulle kunna undvikas då systemet kan jobba för en 

och inte efter vad man gjort. Man kan se fördelar redan i säljstadiet där säljaren inte kunde 

ge någon skarp orderbekräftelse förrän efter 1-1,5 vecka, se revisionsrapporten i bilaga 2, på 

grund av att ledtider i systemet inte stämmer vilket medför att både ledtid och beläggning 

behöver kollas upp manuellt inför varje projekt. Ett stort fel ligger i beredningslistorna då de 

enligt systemet körs i serie samt innehåller flera dagars kötider vilket resulterar i en väldigt 

lång ledtid jämfört mot verkligheten. Eftersom systemet planerar i serie behöver 

produktionsledarna själva planera in när varje del ska börja tillverkas vilket systemet skulle 

kunna göra åt dem om allt material och alla produkter var rätt kopplade i 

behovsplaneringen. 

 

Om varje operatör, direkt vid sin slutförda operation, skulle föra in i systemet att denne är 

klar skulle detta i sin tur synas för verkstadsförmannen i systemet och han skulle då kunna se 

vilka som är belagda och inte och kunna delegera vidare jobben så snart som möjligt. Detta 

skulle minska väntetider och ledtider. Om steget till att ordna upp hela systemet är för långt 

skulle man kunna implementera någon form av visuell styrning. Detta skulle kunna vara en 

tavla där varje operatör finns med samt alla tillverkningsordrar som är igång (och 

inkommande) i produktionen. Detta skulle ge både operatörerna och verkstadsförmannen 

en enkel överblick över vem som jobbar på vilken order för tillfället, vem som är ledig samt 

vilka orders som ligger och väntar på nästa operation. 

 

Punkt ett på handlingsplanen, att ta bort aktiviteten svetsad skylt och ersätta den med 

limmad vilket eliminerar en operation och förflyttning i verkstaden, kräver ingen vidare 

insats att genomföra och skulle minska ledtiden för produkten med cirka 6,5 h jämfört mot 

det nutida läget då både svetsoperationen och intilliggande väntetider elimineras. Punkt två, 

att märka upp golvet med lagerplatser, är också en relativt enkel åtgärd som skulle förenkla 

för alla då det inte ska finnas någon tvekan om vart produkterna kan finnas, utan det är 

förutbestämt och markerat. Punkt tre på listan, att uppdatera beredningslistorna och 

behovsplanera materialet är den åtgärd som kräver störst insats och tar lång tid men det är 

den åtgärd som skulle ge störst effekt av de alla. Fördelarna med detta är många. Dels så 

skulle ledtiden i systemet stämma bättre överens med verkligheten men också skulle 
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material inte behöva köpas in direkt vid lagd order och bli bundet kapital flera veckor innan 

det ens behövs ute i verkstaden. 

 

Punkt fyra, att namnge fixturer och verktyg samt tilldela dom en lagerplats, hänger lite ihop 

med punkt två och kräver inte heller en jätte stor insats men skulle i sin tur förenkla för alla 

ute i verkstaden samt minska ställtider relaterade till att leta grejer. Punkt fem, att köpa in 

Top bar assembly färdig är en av de punkter som kräver lägst insats men som i sin tur inte 

heller ger en jätte stor effekt. Men eftersom den kräver så pass liten insats kan den ändå 

vara värd att genomföra så länge som effekten den ger är större än arbetet att genomföra 

den. 

 

Punkt 6, att använda systemet till hjälp ute i verkstaden (alternativt någon form av visuell 

styrning) för att minska väntetiderna mellan operationerna, kräver, som punkt tre som också 

handlar om att få systemet att arbeta åt en istället för efter en, en större insats än många av 

de andra punkterna men här finns det mer att vinna då detta inte bara gynnar den valda 

produkten utan är menat att förenkla hela produktionen. Punkt 7, att göra en till öppning 

mellan hall 1 och 2, är den enda punkten som hamnade på rött område i 

prioriteringsmatrisen, på grund av för liten vinning av för mycket jobb. De interna 

transporterna är inte företagets största problem. Det är inte främst där de behöver 

förbättras då de redan har en relativt kompakt verkstad med ganska nära till allt samt inte 

tillverkar några väldiga volymer av produkter. Men som en annan lösning har ändå mobila 

provtrycksanläggningar byggts för att slippa frakta allt gods dessa sträckor. 

 

Sist på handlingsplanen var punkt nummer åtta som innefattar att de som arbetar med 

lagerläggning och plock av material ska lagerlägga produkterna i direkt anslutning till 

nästkommande operation så att, till exempel, svetsaren tillåts att spendera så mycket av sin 

tid som han kan på värdehöjande aktiviteter, d.v.s. själva svetsningen, då han slipper gå runt 

och leta och frakta på materialet. 

 

En prioriteringsmatris är överlag en väldigt subjektiv metod och bör därför användas i 

samförstånd med andra personer.  
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6. SLUTSATSER 

Syftet med arbetet var att förändra företagets syn på materialstyrning enligt The Toyota Way 

och på så vis minimera slöserier, främst uppbundet kapital (PIA), upptagen golvyta och 

ställtider kopplade till att leta grejer. 

Det uppbundna kapitalet är överlag ganska bra då jobb startas på order och tillverkas inte 

mot lager. Om man skulle, som punkt 3 i handlingsplanen, uppdatera beredningslistorna och 

behovsplanera materialet så att det inte köps in direkt om det inte behövs förrän flera dagar 

eller veckor senare skulle PIA minskas. Ett minskat PIA resulterar i sin tur även i minskad 

upptagen golvyta som är nästa mål. 

Tidigare stod pallar med delar och påbörjade produkter lite hur som helst på golvet, det 

fanns inga givna riktlinjer för vart de skulle placeras. De arbetande i verkstaden kunde 

behöva gå runt och leta efter gods. Nu, enligt punkt 2 i handlingsplanen, ligger de på anvisad 

plats inom markerat område vilket både sparar golvutrymme och tid som var det sista målet.  

Tidigare fanns ingen bestämd plats för fixturer, verktyg och övrigt gods. Nu, enligt punkt 2 i 

handlingsplanen, ligger de på anvisad plats inom markerat område. Man behöver inte längre 

leta efter varken verktyg, fixturer eller gods.  

Om man vidtar åtgärderna 1 och 6 skulle man kunna minska ledtiden för den valda 

produkten med en arbetsvecka. Med fortsatt arbete och implementering av fler av 

punkterna skulle denna tid kunna minskas ytterligare. 

De i verkstaden som arbetar med det värdeskapande ska lägga så mycket av sin tid som 

möjligt på sina operationer och inte på att leta grejer. Saker ska ha sin givna plats (punkt 2 

och 4 i handlingsplanen), och för ytterligare utnyttjande bör godset lagerläggas av 

plockarbetare så nära operatörerna som möjligt (punkt 8). 

Idag speglar inte systemet verkligheten. För att kunna lita på, och använda sig av systemet 

behöver det rätas upp. 
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Bakgrund 

Zetterströms Rostfria AB är ett företag beläget i Molkom som under flera årtionden har 

levererat utrustning av rostfritt stål till världsledande läkemedelsföretag. Zetterströms är 

inte bara ett tillverkningsföretag utan även ett ingenjörsföretag som arbetar i nära 

samarbete med kunden. De konstruerar och tillverkar utrustning främst för 

läkemedelsindustrin. Typiska produkter är tryckkärl, värmeväxlare, Skids och termo-

kanalprodukter. Under åren har företaget successivt vuxit i många avseenden men 

företagets materialstyrningsrutiner är föråldrade och fokuserar främst på att spårbarhet 

skall upprätthållas. Det saknas rutiner och förståelse för Just In Time. 

Projektet utförs som ett examensarbete på Karlstads Universitet, KAU, på programmet 

Högskoleingenjör – Maskinteknik.  

Mål 

Målet med projektet är att förändra företagets rutiner för materialstyrning och minska 

nedanstående slöserier: 

- Upptagen golvyta Outnyttjade resurser 

- Uppbundet kapital PIA 

- Minska ställtider ”Leta grejer” 

Projektet riktar in sig på att förbättra flödet för en specifik produkt, Water Jacket 50 l.  

Projektet ska vara avslutat vecka 21 då det ska presenteras för företagets ledningsgrupp följt 

av ytterligare en presentation vecka 22 på universitetet. Projektet ska även dokumenteras 

och sammanställas till en rapport som lämnas in vecka 23.  

Organisation 

I projektgruppen ingår student och projektledare Lovisa Eriksson från KAU samt handledare 

JanErik Ohde. Från Zetterströms finns handledare och kvalitetschef Viktor Eriksson.  

Projektmodell 

Projektet delas in i fem huvuddelar: teori, data, förbättringar, presentation och rapport. 

Teori-delen handlar om att samla information om Toyotas principer och här kommer även 

en företagsrevision genomföras för att fastställa nuläget och föra fram eventuella problem 

och förbättringsområden. Under data-delen gäller det att sortera bland all data som kommit 

från revisionen och välja vad som ska fokuseras på, lämpligtvis med hjälp av en 
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prioriteringsmatris. Sedan följer förbättringsdelen där flera av dessa förslag kan komma att 

genomföras och utvärderas under projektets gång. Beroende på tid som återstår efter 

förbättringsdelen kan fokuseringen helt läggas över på rapportskrivning och 

presentationsteknik alternativt ett fortsatt arbete med flera förbättringar. 

Under projektet förekommer även en delredovisning och delinlämning av rapport för 

opponering. En mer detaljerad tid- och resursplanering samt aktivitetsindelning har gjorts 

med hjälp av ett Gantt-schema. 

Riskbedömning 

Händelser som skulle kunna försena eller avbryta projektet helt är att uppdragsgivaren 

tappar intresse, går i konkurs eller att handledaren på företaget slutar. En annan risk är att 

handledaren/företaget prioriterar ned stöttningen av examensarbetet på grund av tidsbrist. 

Händelser som kan göra att studenten inte kan fullfölja projektet innefattar längre frånvaro i 

form av sjukdom eller andra personliga skäl.   

Förebyggande åtgärder kan vara att hålla god kommunikation med företaget samt att alltid 

ligga med i planeringen eller i framkant för att klara av eventuelle perioder av frånvaro. 

Dokumenthantering 

Dokumenthanteringen sker på personlig dator enligt ett mappsystem innehållande tre 

mappar: 

0. Gamla dokument 

1. Dokument 

2. Slask 

där aktiva dokument ligger i mapp 1, äldre versioner flyttas till mapp 0 och övriga 

tillhandahållna dokument av exempelvis uppdragsgivaren finns i mapp 2. Dokumenten döps i 

sin tur med bokstaven D följt av dokumentnummer och version inom hakparentes. Ex. D01 – 

Projektplan [1]. 
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Bilaga 2: Gantt-schema 
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Bilaga 3: Revisionsrapport 
Företagets namn 

Zetterströms 

REVISIONSRAPPORT 
för Revision 

 

Syftet med denna revision var att: 

Kartlägga hela flödet från inkommen order till färdig produktion av produkten 
Water Jacket 50 L.  

Datum för revision  

15/2 2018 

Vad reviderade vi process/rutin/avdelning  

Företagets olika processer. 

Omfattning / avgränsningar hela processen eller en del  

Avgänsat till flödet för en specifik produkt, Water Jacket 50 L. 

Sammanfattning: 

En revision har genomförts på processerna sälj, projektledning, inköp, produktionsledning, verkstad, 
dokumentation och fakturering. Flera observationer och avvikelser har upptäckts. De avvikelser som valts 
att gå vidare med har markerats nedan. 

Avvikelser och/eller observationer  

 Ledtid i systemet oklar. Sälj behöver kolla med projektledning innan orderbekräftelse med 
leveransdatum kan skickas till kund. Tar cirka 1-1,5 vecka. 

 Tidplan över tillverkning ligger på konstruktörens skrivbord och finns inte publicerad på server.  

 Verkliga leveranstider av inköpta artiklar stämmer inte överens med systemets. (Systemet visar 
längre tid). 

 Systemet visar vissa felaktiga inköpsbehov men inköpare har koll på vad som ska köpas och inte. 

 Allt material är kopplat till rad 1-plockning och då planerar systemet att allt ska produceras i serie. 
Genom att koppla om till rätt operation (behovsoperation) planerar systemet tillverkningen 
parallellt (vilket sker i verkligheten, så systemet följs inte för tillfället). Omkoppling av operationer 
till rätt operation är på gång med detta kräver också att ritningen och tillverkningen ska stämma 
överens vilket fallet inte är för alla produkter. 
 

 Verkstadsförman kan inte starta jobben efter behovsanalysen, varför? 

 När något lagerförs syns det inte i systemet förrän dagen därpå -> 1 dags kötid från lager till plock. 

 TO-pärmen startar plock, inte körplanen i dagsläget. 

 Jobb som är färdiga avslutas inte i systemet och plockas vidare, bara i verkligheten. 

 Ommärkning sker inte alltid vid avslutat jobb och transformation till nytt. 

 Pärmstyrning gör att jobb fastnar hos verkstadsförman. 

 Märk upp godsplats, golv. 

 Operationer saknas på beredningslistan (exempelvis: renklipp och riktning 1h vardera). 

 Svetsoperationer startar efter order av verkstadsförman och avslutas med att TO-pärm lämnas 
tillbaks till verkstadsförman. Ej enligt systemet. 

 Belysning saknas hos svetsare. 

 U-fixtur saknas för botten. 

 Fixturer har ingen bestämd lagerplats. 

 Limmad skylt skulle vara bättre än svetsad. 

 Material ska komma in till dokumentation. Ibland får det hämtas i verkstaden, varför? 

 Vissa svetsare är bättre än andra på att lämna svetslogg, se över rutin. 

 Materiallistan vid dokumentation ej komplett. 

Revisionsunderlag referens till standard/kundkrav/egen dokumentation el liknande 

Rutiner, ritningar och beredningslistor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Revisionsteam namn på revisorerna 

Lovisa Eriksson 

Viktor Eriksson 
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Bilaga 4: Handlingsplan 
 

1. Ta bort aktivitet svetsad skylt, ersätt med limmad.  Transportsträcka för 

sista delen halveras. Svetsoperationen på 0,5 h försvinner och den tillhörande 

väntetiden innan och efter på totalt 2 dagar försvinner ur systemet. 

 

2. Märka upp anvisade lagerplatser på golvet.            Minskad upptagen golvyta 

och minskade ställtider ”leta grejer”. 

 

3. Uppdatera beredningslistorna så att operationstiderna stämmer och 

behovsplanera materialet så att det inte köps in förrän det behövs.          Lägre 

PIA och ledtiden i systemet kommer stämma bättre överens med verkligheten.  

 

4. Namnge fixturer och verktyg samt ange en lagerplats för dessa.         Minskade 

ställtider ”leta grejer”. 

 

5. Top bar assembly köps färdig.          Färre TO för produkten. Svetsoperation 

som inte kräver dokumentation (ej trycksatt), kan lika gärna lejas bort till något 

annat företag som inte är godkända att utföra trycksatta svetsar så att 

Zetterströms svetsare får ägna sig åt det de är specialiserade på och som är 

värt mest. 

 

6. Börja använda systemet till sin hjälp och inte bara köra via pärmstyrning i 

verkstaden. Om man direkt vid sin slutförda operation för in att man är klar ska 

detta synas för verkstadsförman och han ska då kunna delegera vidare jobben 

så snart som möjligt. Alternativt visuell styrning.           Minskade väntetider 

mellan operationerna. Enklare styrning och överblick över vem som gör vad. 

 

7. Göra en till öppning mellan hall 1 och 2.          Minskade transportsträckor. 

 

8. De som plockar material ska lagerlägga i direkt anslutning till nästkommande 

operation.          De i verkstaden som arbetar med det värdeskapande ska 

lägga så mycket av sin tid som möjligt på sina operationer och inte på att leta 

grejer. 


