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Förord 
Denna rapport innefattar resultatet av mitt examensarbete på 15 högskolepoäng som gjorts 
på Ålö AB i Brännland, utanför Umeå. Examensarbetet är det avslutande momentet som 
utförs på min högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik vid Umeå universitet och har 
genomförts mellan 22 mars och 3 juni 2016. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade inom avdelningen för Produktintegration på Ålö 
AB, som tagit sig tid att svara på frågor och engagerat sig i arbetet. Ett särskilt stort tack till 
min företagshandledare Johan Grankvist som bidragit med mycket värdefulla synpunkter 
och idéer som visat sig betydelsefulla för genomförandet av projektet. Tack även till min 
handledare på universitetet, Kalle Prorok, som alltid varit kontaktbar för rådgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henric Olsson 
 
2016-05-30 
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Terminologi 
Nedan listas olika begrepp och definitioner som förekommer i rapporten. 
 

Begrepp 
 

Definition 
 

Frontlastare 
 

Utrustning som fästs på traktorn som 
möjliggör användning och rörelser av 
redskap som t.ex. skopor, gafflar etc. 
 

Lean 
 

Verksamhetsstrategi för att förbättra 
organisationer. Metoden avser främst att 
producera och leverera produkter i små 
kvantiteter med korta ledtider för att 
speciella kundbehov ska tillfredsställas. 
 

Processkartläggning 
 

Metod för att identifiera steg och 
tillvägagångssätt i en process. 
 

Värdeflöde 
 

Arbete som tillför nytta inom processen. 

Värdeflödesanalys 
 

Analys och tidsuppskattning över arbete 
som tillför nytta i processen. 
 

Fundament 
 

Utrustning som möjliggör infästning och 
montering av frontlastare på traktorn. 
 

Hydraulik-kit 
 

Hydraulisk utrustning bestående av bl.a. 
ventiler, slangar m.m. för att styra 
frontlastaren. 
 

Anpassning 
 

Benämning för fundament och hydraulik-kit 
tillsammans. 
 

Flöde 
 

Benämning för alla de arbetssteg som ingår 
i en process. 
 

Flödesschema / Flödesdiagram 
 

Ett visuellt hjälpmedel för att enklare 
beskriva ett flöde. 
 

Genomloppstid 
 

Den sammanlagda tiden från processens 
start till dess slut. 
 

Ledtid 
 

Tidsåtgången för ett visst steg eller 
arbetsmoment i processen. 
 

Flaskhals 
 

Moment som innebär fördröjning och 
medför problem att gå vidare till nästa steg i 
processen. 
 

Subprocess 
 

Aktivitet som ingår i ett steg eller 
arbetsmoment. 
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TPS (Toyota Production System) 
 

Verksamhetsstrategi framtagen av Toyota 
för effektivisering av tillverkning och 
produktion inom bilindustrin. 
 

Flödeseffektivitet 
 

Beskrivning av när värdet är stort i 
förhållande till en viss tidsperiod. 
 

Slöseri 
 

Begrepp som innebär onödiga kostnader 
inom en process. 
 

Gantt-schema 
 

Visuell metod för uppskattning av ett 
projekts olika arbetsmoment och 
tidsåtgång. 
 

Produktintegration 
 

Avdelning på Ålö som ansvarar för 
produktutveckling av anpassningar. 
 

OEM-avtal 
 

OEM (Original Equipment Manufacturing) 
innebär att kunden har ett avtal med en 
extern part, som ansvarar för utveckling och 
framtagning av vissa delar tillhörande 
produkten som ska lanseras. 
 

Produktionsjigg 
 

Verktyg som avser underlättning gällande 
tillverkning av produkt i större 
produktionsskala. 
 

ECN 
 

ECN (Engineering Change Notice) avser ett 
moment i slutskedet av processen, där 
finjustering och korrigering av den tilltänkta 
produkten utförs, innan den släpps för 
produktion i större skala. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av ett examensarbete som utförts på 
Ålö AB i Brännland, utanför Umeå. Examensarbetet är det slutgiltiga arbetet och därmed den 
sista kursen för att erhålla en examen inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 
vid Umeå universitet. 
 
Ålö AB, förenklat ”Ålö”, har för avsikt att vara världens ledande företag gällande tillverkning 
och utveckling av redskap till lantbruksmaskinbranschen, främst avseende frontlastare till 
traktorer. Det är därför av intresse för företaget att ta fram nya produkter så fort som möjligt 
när en ny traktormodell kommer ut på marknaden. Genom att effektivisera 
framtagningsprocessen av nya produkter med hjälp av Lean-metodik säkerställer därmed Ålö 
chansen att få ut sina produkter snabbt på marknaden, och framstå som det självklara valet 
vid val av jordbruksredskap. 
 
Syftet med detta projekt är att ur ett produktionstekniskt perspektiv definiera olika problem 
som påverkar framtagningen av nya produkter, samt utforma lösningar med hjälp av 
processkartläggning och värdeflödesanalys genom tillämpning av Lean verksamhetsstrategi. 
 
En uppdaterad framtagningsprocess med tillhörande värdeflödesanalys är presenterad, och 
baseras på personalens synpunkter, samt tillgänglig information från tidigare genomförda 
projekt. Ett förslag på en optimerad huvudprocess är även framtagen med avsikt att erhålla 
en reducerad genomloppstid, samtidigt som nuvarande slöserier inom processen eliminerats 
i stor mån för att tillgodose företagets visioner.  
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Abstract 
This report describes the accomplishment and result of a thesis being performed at Ålö AB in 
Brännland, outside of Umeå. The thesis is the final work and thereby the last course in order 
to obtain a degree in the Bachelor of Sciences in Mechanical Engineering at Umeå University. 
 
The intention of Ålö AB, simplified “Ålö”, is to be the world’s leading company in 
manufacturing and development of implements in the agricultural machinery industry, 
primarily regarding front loaders for tractors. It is therefore in the company’s interest to 
develop new products as quickly as possible, when a new tractor model is about to be 
released on the market. By making the development process of new products more effective 
using Lean principles, Ålö thereby ensures the chances of producing their own products 
quickly on the market, and appear as the obvious choice among agricultural implements. 
 
The purpose of this project is to through a Production Engineering perspective define 
different problems which are affecting the development of new products, and create possible 
solutions by using process and value stream mapping, through application of Lean business 
strategy. 
 
An updated development process with associated value stream mapping is presented, and is 
based on aspects from the personell, as well as available information from earlier completed 
projects. A proposal of an optimized development process is also produced, with the 
intention to procure a reduced throughput, while current waste within the process has been 
eliminated as far as possible to ensure the company’s visions. 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Ålö är en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. Företagets 
främsta område är utveckling och tillverkning av högkvalitativa frontlastare och redskap till 
traktorer. Företaget har sin bakgrund och sitt huvudkontor beläget i Umeå, men har även 
säljbolag och fabriker i bland annat Frankrike, USA och Kina, med cirka 650 anställda 
världen över. 

1.2 Bakgrund 
När en ny traktormodell släpps på marknaden vill Ålö så snabbt som möjligt kunna anpassa 
sina egna frontlastare till dessa modeller. För att möjliggöra montering och inpassning av 
frontlastaren till traktorn konstrueras även ett fundament och ett hydraulik-kit som är unikt 
för varje traktormodell. Fundamentet har till uppgift att verka som ett stabilare 
infästningsredskap till frontlastaren, och fästs under traktorn alternativt i sidorna på balken 
bakom framhjulen. Se Figur 1. Fundamentet tillsammans med dess tillhörande hydraulik-kit 
utgör inom Ålö benämningen ”anpassning”. 
 

 
Figur 1. Placering av fundament på traktor 

 
Ett av Ålö:s utvecklingsområden är att minska den tid det tar för Ålö:s konstruktörer att 
genomföra en anpassning. Desto kortare tid som åtgår, desto tidigare kan Ålö börja sälja sina 
frontlastare till respektive traktormodell. En effektiv och snabb anpassning är en viktig 
konkurrensfördel som snabbt kan omsättas till miljontals kronor i ökad försäljning för Ålö. 
 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med examensarbetet är att ur ett produktionstekniskt perspektiv undersöka huruvida 
framtagningsprocessen gällande tillverkningen av nya ”anpassningar” till traktormodeller 
kan effektiviseras, så att den nya produkten kan komma ut på marknaden inom kortare tid. 
Utföraren av projektet skall därmed ta hänsyn till vilka befintliga produktionsmetoder som 
existerar inom Ålö, analysera de olika steg som behöver utföras under framtagningen och 
utvärdera inom vilka områden olika typer av förbättringar kan utföras för att öka 
produktionen, samt underlätta tillvägagångssättet för Ålö:s konstruktörer att ta fram nya 
produkter. 
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1.4 Mål 
De olika mål som är avsatta för projektet är främst baserade på den kravspecifikation som 
tilldelats av företaget vid projektstart samt projektansvariges personliga mål. 

1.4.1 Övergripande mål 
Det övergripande målet är att göra en klassisk processoptimering i kombination med kreativt 
tänkande för att på ett effektivt sätt underlätta framtagningen av nya ”anpassningar” under 
kortare tid än vad som sker i nuläget. 
 

 Processen skall optimeras med hjälp av Value stream mapping (Värdeflödesanalys) 
samt relaterade verktyg, där ett teoretiskt förslag presenteras. 

 Projektet skall levereras i rapportform där delmål 1-4 (se nedan) behandlas. 

 Processer skall beskrivas med flödesdiagram. 

 Tidsåtgången för varje delprocessteg skall specificeras i antal arbetsdagar. 

 Den totala summerade genomloppstiden skall specificeras i antal arbetsdagar. 

 Resultatet, den optimerade utvecklingsprocessen samt den förändrade totala 
genomloppstiden skall specificeras i antal arbetsdagar. 

1.4.2 Delmål 
Förutom det övergripande målet har projektet fyra delmål som bör uppfyllas för att 
processoptimeringen skall bli komplett och analyseras på ett korrekt sätt. Se nedanstående 
punkter. 
 

1. Den övergripande huvudprocessen som beskriver hur en anpassning går till finns 
visualiserad i ett flödesdiagram. Denna behöver dock brytas ned i delprocesser och 
kartläggas i liknande flödesdiagram där varje steg utvärderas och dess bidrag till 
genomloppstiden tas fram. 

2. När processkartläggningen är genomförd behöver en analys göras för att hitta var 
eventuella ”flaskhalsar” finns inom värdeflödet, och ta reda på vilka ”flaskhalsar” som 
därmed påverkar tillverkningen och produktionen. De aktiviteter eller subprocesser 
som är ledtidsstyrande kommer därtill identifieras. 

3. Ta fram förslag till hur eventuella ”flaskhalsar” kan åtgärdas för att uppnå en kortare 
ledtid. Processoptimering, ökade resurser, nya arbetssätt etc. 

4. Presentera ett förslag på en uppdaterad utvecklingsprocess där föreslagna lösningar 
implementerats. 
 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som avsatts inom projektet är listat i nedanstående punkter. 
 

 Den avsatta tiden för projektet kommer att pågå under en period av 10 veckor. 

 Processoptimeringen avser ej den befintliga produktions- och tillverkningsprocessen i 
själva fabriken. 

 Kartläggningen avser ej processer hos underleverantörer, utan endast de processer 
som kontrolleras och utförs av Ålö. 
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2. Teori 

2.1 Lean 

2.1.1 Grundprinciperna inom Lean verksamhet 
Bland många företag har det blivit populärt att använda sig av Lean för att förbättra och 
effektivisera organisationen. Lean är en verksamhetsstrategi som har sina grunder i TPS 
(Toyota Production System) och syftar till att skapa en förbättrad flödeseffektivitet gällande 
olika processer [1]. Systemet går ut på ständig förbättring i form av eliminering av slöseri 
inom verksamheten, samt identifiering av den värdeskapande tiden för produkten eller 
kunden. 
 
Det finns inom Lean fem principer som organisationen bör applicera för att förbättra flödet i 
sina processer [2]: 
 

1. Definiera kundvärdet. 
2. Definiera värdeflödet. 
3. Få värdet att flyta jämnt. 
4. Tillverka mot kundorder. 
5. Sträva efter högsta kvalitet. 

 
Enligt Toyota definieras åtta typer av slöseri som skall elimineras inom en organisation [3]: 
 

1. Överproduktion. 
2. Väntan. 
3. Onödiga transporter eller förflyttningar. 
4. Överbearbetning eller felbearbetning. 
5. Överlager. 
6. Onödiga arbetsmoment. 
7. Defekter. 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. 

2.1.2 Kundvärde 
När en verksamhet skall anpassas med hjälp av Lean-metodik är det viktigt att definiera 
kundvärdet för processen. Det går ut på att ställa sig frågan vem som egentligen är 
slutkunden inom processen, och vilken värdehöjning som kunden förväntar sig att få, det vill 
säga vad som gör kunden nöjd då produkten levereras [4]. Detta kan t.ex. vara korta ledtider 
för en produkt, hög kvalitet eller bra service [5]. När kundvärdet väl är definierat och 
företaget vet vad som förväntas och gör kunderna nöjda kan effektivitetsarbetet med 
processen starta. 

2.1.3 Just-in-time 
En central del inom Lean är begreppet ”just-in-time” (JIT). Metoden grundar sig på en rad 
uppsättning principer, redskap och tekniker som gör det möjligt för ett företag att producera 
och leverera produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att speciella kundbehov ska 
tillfredsställas [6]. Man kan säga att genom att tillämpa JIT så levereras de rätta artiklarna 
vid rätt tidpunkt och mängd. Det är en användbar metod sett ur tillverkningssynpunkt för 
prototyper, eftersom det inte uppstår några problem om kundernas efterfrågan förändras. 
  



4 
 

2.1.4 Processkartläggning 
Processkartläggning är en metodik inom Lean, där man med hjälp av ett flödesschema  
tydliggör aktiviteter som tillsammans utgör en process där början och slut är väl definierat. 
Tekniken används för att åskådliggöra hur processen ser ut i nuläget, var eventuella problem 
finns eller för att förändra och utveckla processen. Metoden går ut på att personal som 
arbetar inom processen närvarar och hjälper till, vilket ger en mer ingående och precis bild av 
vilka arbetssteg processen består av [7]. På så vis blir processen mer överskådlig, vilket 
möjliggör identifieringen av var förbättring kan ske. 
 
Efter att kartläggningen är genomförd påbörjas dokumentation av de olika aktiviteterna som 
t.ex. nuvarande ledtider samt eventuella problem som uppstår inom processen. När den 
nuvarande processen är kartlagd påbörjas en analys över huruvida processen kan utvecklas 
samt inom vilka områden som eliminering av slöseri kan genomföras. 

2.1.5 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys handlar om att skapa en helhetsbild över en verksamhet genom att 
kartlägga sambanden mellan informations- och materialflöden. Dess främsta syfte är att 
eliminera arbetsuppgifter och moment som inte är värdeskapande för företaget [8]. 
 
Även denna metod består till stor del av att ta fram en processkarta över hela värdeflödet då 
en produkt tas fram, med beställning som startpunkt och leverans till kund som slutpunkt av 
processen. Kartan kompletteras sedan med informationsflöden och en tidslinje, som 
beskriver ledtider för olika aktiviteter under flödet. Därefter analyseras effektiviteten hos 
flödet genom att granska tid, produkter i arbete och resursutnyttjande som skrivs in i de steg 
som kartan visar. Processkartan möjliggör identifiering av var i processen eventuella 
flaskhalsar uppstår, medan tidslinjen anger värdeskapande tid och icke värdeskapande tid 
inom processen. 

2.2 Framtagning av anpassningar 

2.2.1 Fundament 
Fundamentet har som tidigare nämnts till uppgift att agera som infästningspunkt på traktorn 
och möjliggöra montering och installation av frontlastaren. Dess storlek kan variera ganska 
mycket beroende på den traktor som fundamentet skall monteras på. Likaså kan dess 
infästningspunkter variera väldigt mycket, vilket leder till att konstruktören noggrant måste 
mäta traktorn och analysera var det finns möjligheter för infästning. Detta sker antingen 
genom uppmätning i ett 3D CAD-program, om det tillhandahålls god information från 
traktortillverkaren, alternativt måste konstruktören praktiskt mäta upp traktorn med 
tumstock och skjutmått eller med hjälp av 3D-skanning. När måtten och 
infästningsmöjligheterna är fastställda påbörjas sedan design av ett prototypfundament. 

2.2.2 Hydraulik-kit 
Förutom fundamentet tas även ett hydraulik-kit fram, bestående av exempelvis ventilpaket, 
kopplingar och slangsatser. Detta har till uppgift att förse frontlastarens hydraulcylindrar 
med olja, så att man genom vätskans tryck kan reglera hur frontlastaren och dess redskap 
skall röra sig. För att underlätta för traktorföraren att manövrera frontlastaren och dess 
redskap är hydraulik-kitet integrerat med en joystick inne i traktorhytten, så att föraren i 
lugn och ro kan styra frontlastaren efter behov. 
 
Beroende på den traktormodell som anpassningen skall installeras på kan det finnas olika 
utrustningsalternativ gällande hydrauliken. Konstruktören måste då ofta ta fram flera olika 
hydrauliska alternativ som möjliggör styrning. De hydrauliska utrustningsalternativen är 
således något som kan påverka ledtiden för framtagningen markant i nuläget. 



5 
 

2.3 Tillverkning 

2.3.1 Beställning av material 
Då ett fundament skall tas fram brukar plåtar, ofta med tjocklek mellan 20-30 mm, beställas 
från olika leverantörer. Val av leverantör beror i väldigt stor mån av hur tidspressat projektet 
är, och denna del medför i nuläget därför väldigt varierande ledtid hos processen. Om 
projektet är tidspressat brukar därmed plåtleverantörer som erbjuder expressfrakt att 
kontaktas. Dock tillkommer olika avgifter vid val av dessa, samt att leveranstiden kan variera. 
Om projektet har gott om tid brukar företag med fast leveranstid kontaktas, då de ofta kan 
tillverka större serier, erbjuda bra kvalitet och i vissa fall även lackering av fundamentet. 
Alternativt, om det råder god tid inom projektet, samt beroende på orten traktorn befinner 
sig på, kan plåt beställas internt från Ålös fundamentfabrik i Agroma, Frankrike. Agroma kan 
även erbjuda ex. skruvförband, infästningar, ritningsunderlag mm vilket är idealiskt ur 
logistiksammanhang. 
 
Gällande framtagningen av ett hydraulik-kit brukar hydrauliska komponenter beställas från 
lokala leverantörer i Umeå-trakten. Om det visar sig att hydrauliken som ska anpassas till 
den nya traktormodellen i stora drag påminner om ett befintligt kit brukar dessa beställas 
internt från Ålös lager. 

2.3.2 Prototyptillverkning 
När en prototypdesign och ritning tagits fram för fundamentet tillverkas det antingen i 
prototypverkstaden i Brännland, alternativt direkt i fundamentfabriken i Agroma, Frankrike, 
beroende på orten som traktorn finns. Efter att prototypen tillverkats skickas den sedan till 
provmonteringsplatsen. I vissa fall har även traktorer skickats till Agroma för provmontering. 
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3. Metod 

3.1 Projektplan 
Inledningsvis gjordes en projektplan för att klargöra bakgrunden och syftet med projektet, 
samt vilka mål som förväntades bli uppfyllda. De övergripande målen samt dess delmål 
klargjordes främst utifrån företagets kravspecifikation. 
 
Till projektplanen togs även en tidplan fram i form av ett Gantt-schema för att tydliggöra för 
utföraren samt handledarna hur lång tid respektive moment förväntades ta, men även för att 
kunna fastställa projektets omfattning samt vissa avgränsningar. En övergripande bild över 
Gantt-schemats struktur kan beskådas i Figur 2. För större bild, se Bilaga 1. 
 

 
Figur 2. Gantt-schema 

3.2 Faktainsamling 
Innan en analys påbörjades samlades information om bland annat Lean-principen in med 
hjälp av internet och böcker. Olika metoder avseende utveckling och effektivisering av 
processer togs även i beaktande och jämfördes. 

3.3 Analys av befintlig huvudprocess 

3.3.1 Intervju angående nuvarande framtagningsprocess 
I projektbeskrivningen och kravspecifikationen från företaget tillhandahölls ett flödesschema 
som visualiserade den nuvarande, övergripande huvudprocessen vid framtagning av en ny 
anpassning. Se Figur 3. För att erhålla fördjupad insikt och förståelse över de arbetsmetoder 
som processens steg bestod av genomfördes ett flertal intervjuer med konstruktörer från 
Produktintegration inom Ålö, där var och en hade ett specifikt traktormärke som 
ansvarsområde. 
 

 
Figur 3. Flödesschema över nuvarande huvudprocess 



7 
 

 
Under intervjuerna fick konstruktörerna lite kortfattat beskriva de olika huvudsakliga 
aktiviteterna de utför vid framtagning av nya anpassningar, med det nuvarande 
flödesschemat som grund. En ungefärlig tidsuppskattning angavs därtill för olika aktiviteter. 
Konstruktörerna fick även besvara lite frågor avseende vanligt förekommande problem som 
brukar uppstå under arbetet i form av flaskhalsar, väntan och dödtid. 

3.3.2 Processkartläggning 
För att klarlägga huruvida tillvägagångssättet vid framtagning av en ny anpassning stämde 
överens med det befintliga flödesschemat genomfördes en processkartläggning, där 
konstruktörer från Produktintegration använde sig av post-it [TM] lappar med olika färger 
för att beskriva olika delar inom processen [9]. Se Figur 4. Till varje aktivitet och delprocess 
sattes även en ungefärlig tidsåtgång för att få en uppskattning av framtagningsprocessens 
genomloppstid. 
 

Start/Slut 

Aktivitet 

Delprocess 

Problem 

 

Figur 4. Post-it [TM] färger för kartläggningens delar 

 
När huvudprocessen var kartlagd bokades ytterligare en processkartläggning in för att mer 
ingående beskriva de olika delprocesser som varje aktivitet bestod av. Konstruktörerna fick 
även beskriva olika vanligt förekommande problem som uppstår inom den befintliga 
processen. 
 
Efter att en mer detaljerad bild skapats av den nuvarande huvudprocessen vid framtagning 
av nya anpassningar skapades ett nytt flödesschema som mer ingående beskrev de olika 
delprocesserna, samt dess ungefärliga tidsåtgång. Flödesschemat togs fram med hjälp av 
programmet Microsoft Visio, där man på ett smidigt sätt kunde använda sig av symboler som 
angav början och slut på en process, beslutspunkter samt huvud- och delprocesser som 
länkades samman med pilar. Se Figur 5. 
 

 
Figur 5. Symboler vid användning av flödesschema 
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3.3.3 Värdeflödesanalys 
För att få en ytterligare fördjupad bild av den nuvarande processen gjordes dessutom en 
värdeflödesanalys, även denna i Microsoft Visio, där två värdeflödeskartor togs fram 
beroende på val av tillverkningsort. Med hjälp av kartläggningen identifierades på så vis olika 
informations- och materialflöden inom processen. Värdeflödesanalysen blev därmed ett bra 
komplement till flödesschemat, eftersom man genom ett annat perspektiv kunde identifiera 
olika slöserier samt skapa sig ytterligare en uppfattning gällande ledtider för olika aktiviteter 
[10]. Se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Förklaring av symboler till värdeflödesanalys 

 
För att kontrollera att ledtiderna som togs fram med hjälp av värdeflödeskartorna stämde 
överens med den verkliga processen jämfördes tiderna med befintliga tidplaner över tidigare 
genomförda projekt inom Ålö [11], [12]. Se Bilaga 2 och Bilaga 3. Tidplanerna angav bland 
annat den totala ledtiden för de utförda projekten, samt tidsåtgången för dess olika 
huvudaktiviteter. På så vis kunde man med facit i hand kontrollera att en rätt 
tidsuppskattning utförts gällande framtagningsprocessen. 

3.4 Processoptimering och effektivisering 

3.4.1 Identifiering av slöserier 
När de tydligaste slöserierna identifierats inom den befintliga processen med hjälp av 
flödesscheman och värdeflödeskartor påbörjades en analys över hur dessa kunde åtgärdas på 
ett bra sätt. Det stora målet blev på så vis att ta fram lösningar som kunde sänka den totala 
ledtiden för processen, så att den i så stor mån som möjligt skulle likna den värdeskapande 
tiden. Därmed minimeras icke värdeskapande tid för processen. 

3.4.2 Ledtidsstyrande subprocesser och flaskhalsar 
De huvud- och delaktiviteter som tydligt utsattes för slöserier märktes av genom att de hade 
stor variation i ledtid, samtidigt som väntan inom projektet ofta uppstod i samband med 
dessa. Eftersom Ålös huvudsakliga avsikt enligt kravspecifikationen var att hitta en lösning 
som avsåg att reducera ledtider och snabbt få ut anpassningar på marknaden, kunde man 
därmed finna potential för effektivisering hos just dessa processer. 
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3.4.3 Framtagning av optimerad utvecklingsprocess 
När slöserierna och flaskhalsarna var identifierade påbörjades arbetet med att ta fram nya 
förslag på hur framtagningsprocessen skulle kunna effektiviseras. Detta gjordes genom att 
skapa ett nytt flödesschema baserat på omfördelning av vissa aktiviteter, i syfte att påverka 
ledtiden och eliminera slöserier. 
 
När en bättre bild av den nya processen skapats med hjälp av ett optimerat flödesschema 
skapades sedan två nya värdeflödeskartor. Med värdeflödeskartorna kunde man sedan 
stämma av och se ifall de ändringar som genomförts i flödesschemat gav någon positiv 
förändring. 
 
För att få ytterligare en uppfattning över huruvida den föreslagna optimerade processen 
bidragit till effektivisering gjordes en enklare uträkning mellan den nuvarande processens 
ledtider och den optimerade processens ledtider. Denna grundade sig på beräkning av 
differensen mellan den optimerade processens totala ledtid och den nuvarande processens 
totala ledtid beroende på tillverkningsort, enligt Ekvation (1). 
 

𝑃𝑅 = (1 −  
𝑂𝑃

𝐵𝑃
 )  ∙ 100   (1) 

 
Förklaringar till de beteckningar som används i Ekvation (1) finns att beskåda i Tabell 1. 
 

Tabell 1. Förklaring till beteckningar i Ekvation (1) 

Beteckning: Förklaring: 

PR Procentuell reducering av ledtid (%) 

OP Total ledtid för optimerad process (dagar) 

BP Total ledtid för befintlig process (dagar) 

 

3.5 Avstämningsmöten 
Allt eftersom under projektets gång har möten med företagshandledaren och 
konstruktörerna ägt rum, bland annat för att stämma av så att arbetet utförs efter de 
kravspecifikationer som angivits, samt för att kontrollera så att analyserade aktiviteter och 
processer stämmer överens med hur de genomförs i verkligheten. Mötena har även fungerat 
som en slags milstolpe för att säkerställa att olika delar av projektet är avklarade och att 
tidplanen följs någorlunda. 
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4. Resultat 

4.1 Kartläggning av nuvarande huvudprocess 

4.1.1 Processkartläggning 
Den första kartläggningen av den nuvarande processen gällande framtagningen av nya 
anpassningar inom Produktintegration visas här. Den avsåg främst identifiering av processen 
i helhet med enklare uppskattning av ledtider. För att få en övergripande bild av hur 
strukturen såg ut under själva kartläggningen, se Figur 7. För större bild, se Bilaga 4. 
 

 
Figur 7. Övergripande arbetsstruktur gällande första kartläggningen av nuvarande huvudprocess 

 
Övergripande bilder över arbetsstrukturen för den andra kartläggningen, som främst avsåg 
mer ingående identifiering av delprocesser och dess ledtider samt vanligt förekommande 
problem visas här. Moment som exempelvis prototypdesign, tillverkning av fundament och 
hydraulik-kit samt provmontering med ungefärlig tidsåtgång kan beskådas i Figur 8 och 
Figur 9. För större bilder, se Bilaga 5 och Bilaga 6. 
 

 
Figur 8. Övergripande arbetsstruktur gällande andra kartläggningen av nuvarande huvudprocess 
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Figur 9. Övergripande arbetsstruktur gällande andra kartläggningen med tillverkningens delprocesser 

4.1.2 Uppdaterat flödesschema 
Här visas en övergripande bild av det uppdaterade flödesschemat över den nuvarande 
processen, framtagen efter processkartläggningen. Se Figur 10. För större bild, se Bilaga 7. 
 

 
Figur 10. Uppdaterat flödesschema över nuvarande huvudprocess 
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4.1.3 Värdeflödeskarta 
Värdeflödeskarta beskrivande olika informations- och materialflöden över den nuvarande 
framtagningsprocessen avseende tillverkning i Brännland visas här. Se Figur 11. För större 
bild, se Bilaga 8. 
 

 
Figur 11. Värdeflödeskarta över nuvarande process avseende tillverkning i Brännland 

 
Kartläggning av värdeflöden över nuvarande process avseende tillverkning i Agroma, 
Frankrike visas här. Se Figur 12. För större bild, se Bilaga 9. 
 

 
Figur 12. Värdeflödeskarta över nuvarande process avseende tillverkning i Agroma 
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4.2 Optimerad utvecklingsprocess 

4.2.1 Flödesschema över optimerad process 
Här visas en övergripande bild av det förslag som presenterats till en framtida optimerad 
process i form av ett flödesschema, framtagen efter Lean verksamhetsstrategi. Se Figur 13. 
För större bild, se Bilaga 10. 
 

 
Figur 13. Flödesschema över optimerad process avseende tillverkning i Agroma 

4.2.2 Värdeflödeskarta över optimerad process 
Ett förslag till en optimerad framtagningsprocess med befintliga tillverkningsmetoder i 
Agroma visas här. Optimeringen karaktäriseras främst av att många aktiviteter 
parallelliserats, samt att fler anställda tillsatts för de olika aktiviteterna. Se Figur 14. För 
större bild, se Bilaga 11. 
 

 
Figur 14. Förslag till optimerad process, avseende befintliga tillverkningsmetoder 
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Här visas värdeflödeskartan över den optimerade processen, inklusive förslag på vissa 
förbättringsåtgärder avseende tillverkning i Agroma, för att i så stor mån som möjligt 
eliminera slöserier. Förbättringsåtgärderna karaktäriseras främst av ett upprättande av lager 
för hydraulikkomponenter samt en testrigg i Agroma, med syfte att minska beroendet av 
externa leverantörer och därmed transporter. Se Figur 15. För större bild, se Bilaga 12. 
 

 
Figur 15. Värdeflödeskarta över optimerad process med föreslagna tillverkningsåtgärder 

4.2.3 Reducering av total ledtid genom optimerad process 
Genom att avläsa Figur 11, Figur 12, Figur 14 och Figur 15 kan man skapa sig en bild av 
respektive process ungefärliga tidsåtgång i form av totala ledtider. De resultat gällande totala 
ledtider mellan de olika processerna visualiseras även i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Totala ledtider mellan nuvarande och optimerade processer 

Process och tillverkningsort: Minimal genomloppsledtid: Maximal genomloppstid: 

Nuvarande process, Brännland 46 dagar 83 dagar 

Nuvarande process, Agroma 43 dagar 78 dagar 

Optimerad process, 

Befintlig tillverkning Agroma 

27 dagar 64 dagar 

Optimerad process,  

Utökad tillverkning Agroma 

23 dagar 44 dagar 

 
Genom Ekvation (1) kunde effektivisering av framtagningsprocessen påvisas med ett tydligt 
värde mellan föreslagen optimerad process och nuvarande processer. De resultat gällande 
förbättring av totala ledtider i procentuell skala mellan de olika processerna visualiseras i 
Tabell 3. 
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Tabell 3. Resultat av reducerade totala ledtider 

Jämförande processer: Procent i reducerad 

genomloppstid: 

Optimerad process, 

Befintlig tillverkning Agroma 

Nuvarande process, 

Brännland 

23-41 % 

Optimerad process, 

Befintlig tillverkning Agroma 

Nuvarande process, 

Agroma 

18-37 % 

Optimerad process, 

Utökad tillverkning Agroma 

Nuvarande process, 

Brännland 

47-50 % 

Optimerad process, 

Utökad tillverkning Agroma 

Nuvarande process, 

Agroma 

44-47 % 
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5. Slutsatser 

5.1 Måluppföljning 
De enligt projektplanen presenterade delmålen för arbetet redogörs nedan, samt huruvida de 
uppfyllts eller ej: 
 

 Kartläggning av uppdaterat flödesschema med delprocesser, samt utvärdering av steg 
och dess bidrag till genomloppstiden över nuvarande framtagningsprocess. 

o Uppfyllt. Till grund för det uppdaterade flödesschemat gjordes två 
processkartläggningar med berörd personal från avdelningen för 
Produktintegration, som avsåg identifiering av framtagningsprocessens olika 
huvud- och delprocesser, med respektives ledtider samt total genomloppstid. 

 

 Analys av flaskhalsar inom tillverkning och produktion. Identifiering av de aktiviteter 
eller subprocesser som är ledtidsstyrande. 

o Uppfyllt. En värdeflödesanalys baserad på det uppdaterade flödesschemat 
gjordes, som visuellt identifierade olika vanligt förekommande slöserier, 
problem och flaskhalsar inom den nuvarande processen. 

 

 Förslag till åtgärdning av eventuella flaskhalsar för att uppnå kortare ledtid, genom 
exempelvis processoptimering, ökade resurser och nya arbetssätt. 

o Uppfyllt. Framtagning av ny värdeflödeskarta med omfördelning av 
aktiviteter, resurser och materialflöden med stöd av företagshandledare. 

 

 Presentation av förslag på uppdaterad utvecklingsprocess där föreslagna lösningar 
implementerats. 

o Uppfyllt. Optimerat flödesschema och värdeflödeskarta där huvud- och 
delprocesser redovisas med sänkta ledtider. 

 
Huruvida de enligt kravspecifikationen överenskomna kraven uppfyllts inom projektet 
behandlas nedan: 
 

 Processen skall optimeras med hjälp av Value stream mapping (Värdeflöde) samt 
relaterade verktyg. 

o Uppfyllt. Med hjälp av Microsoft Visio har två värdeflödeskartor gjorts för att 
behandla informations- och materialflöden för nuvarande process samt 
optimerad process. 

 

 Resultatet skall levereras i rapportform där de angivna delmålen behandlas. 
o Uppfyllt. Delmålen har behandlats genom utförande av 

processkartläggningar samt framtagande av flödesscheman och 
värdeflödeskartor för nuvarande process och optimerad process med avseende 
att reducera ledtider och eliminera slöserier. 

 

 Processer skall beskrivas med flödesscheman. 
o Uppfyllt. Två flödesscheman har tagits fram med hjälp av Microsoft Visio 

beskrivande nuvarande process samt föreslagen optimal process. 
 

 Tidsåtgången för varje delprocessteg, den totala summerade genomloppstiden samt 
resultatet med den optimerade utvecklingsprocessen inklusive förändrad total 
genomloppstid skall specificeras i antal dagar (arbetsdagar). 

o Delvis uppfyllt. Ovan beskrivna ledtider och genomloppstider har redovisats 
i flödesscheman och värdeflödeskartor, dock med viss variation. 
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5.2 Diskussion 
Processkartläggningen och optimeringsarbetet har överlag gått bra under den period som 
avsattes för att utföra examensarbetet. Trots att många av de inblandade i arbetet, som t.ex. 
chefen och konstruktörerna inom Produktintegration har haft mycket att göra, har de ofta 
tagit sig tid att hjälpa till på olika sätt genom att ställa upp på möten och svara på frågor i så 
stor mån som möjligt. 
 
Med facit i hand så har tidplanen kunnat hållas tillräckligt bra, även fast vissa delar tagit 
längre tid än beräknat, samtidigt som andra delar flutit på oväntat enkelt. Det var främst 
momentet som avsåg processkartläggningen som tog längre tid än förutspått. Den 
huvudsakliga anledningen till detta var att det uppstod lite svårigheter att försöka samla alla 
berörda konstruktörer till möten som passade för alla, eftersom de ofta är iväg på resor då 
exempelvis en traktor skall mätas upp eller en provmontering av en anpassning ska utföras. 
Ålö:s system för schemaläggning av möten har på så vis varit till god hjälp, samtidigt som 
många konstruktörer istället varit lätta att få kontakt med via E-mail. 
 
Gällande framtagningen av en ny, optimerad utvecklingsprocess gick detta förvånansvärt 
snabbt och smidigt. Anledningen till detta var att när den nuvarande processen väl var 
kartlagd och en värdeflödesanalys var gjord var det väldigt enkelt att identifiera olika 
problem och slöserier. Metoden med kartläggning av processer och värdeflöden var på så vis 
väldigt användbar eftersom flaskhalsar visuellt tydliggjordes, och man fick en mycket 
övergripande bild av hur processen såg ut i verkligheten. Genom att sedan analysera 
tidplaner för äldre projekt kunde man även kontrollera så att en rätt tidsuppskattning hade 
utförts. 
 
Vad som hade kunnat utföras annorlunda om mer tid hade funnits hade varit att göra en mer 
specifik tidsstudie över hela framtagningsprocessen, då vissa projekt varierade enormt i 
ledtider. Denna hade dock blivit väldigt omfattande och skulle eventuellt kunna ta flera 
månader att utföra. Exakta ledtider har på så vis varit ganska svåra att uppskatta överlag över 
framtagningsprocessens olika huvud- och delaktiviteter. Beroende på om traktormodellen 
som anpassningen skall utföras på har ett OEM-avtal eller inte med Ålö tillgodoses mängden 
information olika mycket i inledningsfasen av projekten. Ibland kan själva förstudien och 
faktainsamlingen ta flera år om traktortillverkaren i god tid meddelar att en ny modell är 
planerad att komma ut på marknaden. I andra fall kan det istället vara så att förstudie- och 
faktainsamlingsfasen går betydligt snabbare, om det visar sig att en traktormodell precis 
blivit lanserad och det har varit svårt att samla in information om denna. På så sätt 
avgränsades processkartläggningen en aning genom att enbart markera ledtider som Ålö 
själva kan påverka, och ta fram en optimerad lösning för dessa. Även mängden 
utrustningsalternativ som erbjuds till traktormodellen påverkar i stor mån den totala 
ledtiden. 
 
Värt att nämna är att den föreslagna optimerade processen som presenteras i denna rapport 
avser en optimal process ur produktionsteknisk synpunkt. Politiska beslut och eventuella 
åtgärder som påverkar arbetstagarnas förutsättningar för en framtida optimering har därmed 
ej varit i beaktande. 
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5.3 Identifiering av slöserier inom nuvarande process 
Att döma av de två värdeflödeskartorna avseende tillverkningsort, se Figur 11 och Figur 12, 
märktes en stor skillnad mellan mängden informations- och materialflöden. 
Framtagningsprocessen avseende tillverkning i Brännland hade märkbart mycket mer 
transporter mellan olika leverantörer av material och bearbetning, som i sin tur även innebar 
att en hel del information i form av beställningar och offerter behövdes skickas. Eftersom 
transporterna dessutom hade så pass varierande leveranstid, där förseningar ofta kunde 
inträffa var detta därför ett tydligt slöseri inom framtagningsprocessen, som påverkade 
ledtiden och kunde innebära flera moment där väntan uppstod inom projektet. Den åtgärd 
som fanns för att hantera väntan inom projekt var att då påbörja delar ur ett annat projekt 
vid sidan av, för att sedan återvända till det andra projektet, vilket bidrog till ökad total ledtid 
inom flera projekt. 
 
Gällande tillverkning av prototyper i Agroma var transporterna betydligt färre, men vissa 
aktiviteter hade istället ökad ledtid jämfört med tillverkning i Brännland. Den främsta 
anledningen till detta är att när en ny prototyp skall tas fram för tillverkning i Agroma 
tillverkas även i samband med detta produktionsjiggar, för att underlätta svetsarbetet för 
senare produktion i större skala. I Brännland tillverkas prototyperna endast på bord eftersom 
Ålö inte har för avseende att tillverka i större skala här. 
 
En annan bidragande faktor till slöseri inom framtagningsprocessen var att många av 
projekten endast utfördes på egen hand av den konstruktör som ansvarar för ett specifikt 
traktormärke. Eftersom det då blir svårt att utföra flera saker samtidigt hamnar majoriteten 
av aktiviteterna i serier, där en del måste slutföras för att nästa del skall kunna påbörjas. 
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5.4 Förslag på åtgärder för att minska slöserier inför framtida process 
Den optimerade huvudprocessen karaktäriseras främst av att framtagningen av anpassningar 
blivit förlagd helt till Agroma, Frankrike. Anledningen till detta är dels för att det under en 
längre period legat i Ålös intresse att utveckla verksamheten här för att i tidigare fas kunna 
förbereda produktion av fundament och hydraulik-kit i större skala, och dels för att sänka 
transporter som är den främsta faktorn till varierande ledtider. Dessutom skulle en testrigg 
för undersökning av fundamentens hållfasthet samt ett lager med hydraulikkomponenter 
behövas att tas fram i direkt anslutning till fundamentfabriken, för att i så stor mån som 
möjligt slippa beroendet av externa leverantörer. Lager brukar förvisso ur traditionell Lean-
synpunkt karaktäriseras som en form av slöseri, eftersom det ofta innebär mycket produkter i 
arbete och lång leveranstid. Den totala ledtiden borde dock minskas i det här fallet om ett 
lager med hydraulikkomponenter upprättas i anslutning till fabriken, eftersom transporter, 
som är det största identifierade slöseriet som påverkar ledtiden för processen, nu elimineras 
och möjliggör kortare leveranstid av prototyperna. Även fast detta riskerar att innebära en 
stor kostnad, skulle det ändå vara ur investeringssynpunkt på sikt, då produktionen i stor 
skala utvecklas i ett tidigare skede. 
 
En annan aspekt ur perspektivet av sänkta transporter hade varit ifall traktorerna som 
anpassningarna skall tas fram till kan transporteras direkt till fabriken för provmontering, 
istället för att konstruktörerna skall behöva resa i flera omgångar och arbeta ute i fält. Då 
finns även alla nödvändiga verktyg och komponenter nära tillhands, samtidigt som de slipper 
vänta på leverans av prototypfundamentet. 
 
För att reducera ledtiderna ytterligare skulle fler anställda kunna tillsättas för varje projekt, 
vilket skulle bidra till en positiv förändring i stor grad genom att flera aktiviteter då kan 
utföras parallellt och under kortare tid [13]. Om det sedan visar sig att en delaktivitet tar 
längre tid än andra för en konstruktör kan denne få hjälp av kollegor på plats och minska 
risken att projektet hamnar efter enligt planering. 
 
Som förslag har det angivits att prototypdesignen av fundament och hydraulik-kit skulle 
kunna utföras parallellt med själva uppmätningen av traktorn, förutsatt att fler anställda 
tillsätts per projekt. Detta grundar sig på att uppmätningarna under senare tid blivit så pass 
noggranna med hjälp av utvecklingen inom 3D-skanning samt att ett flertal traktortillverkare 
numera skickar CAD-filer på traktormodellerna direkt till konstruktörerna på Ålö genom 
OEM-avtal. Detta leder därmed till att felmarginalen minskats betydligt gällande korrekt 
uppmätning.  
 
Under tillverkningsfasen skulle sedan två prototypfundament kunna tas fram parallellt, där 
ett fundament avses för provmontering på traktorn medan det andra fundamentet avses för 
riggprovning för att undersöka hållfastheten. Därefter skulle således även provmonteringen 
av fundament, hydraulik-kit och tillhörande elektronik även kunna utföras parallellt med 
riggprovningen genom en utökning av personal inom projekten. Likaså under framtagningen 
av ECN i slutfasen av processen där en konstruktör ansvarar för fundament, och en annan 
konstruktör ansvarar för hydraulik-kit. Ifall det senare visar sig att det finns en mängd olika 
hydrauliska alternativ till traktormodellen kan konstruktören ansvarande för 
fundamentdelen sedan hjälpa till med hydrauliken om skedet för fundament avklarats 
tidigare. 
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