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SAMMANFATTNING 
Car-O-Liner i Kungsör är en komplett tillverkare av reparationssystem för krockskadade fordon, vars 
produktion hindras av okontrollerade lager. Företaget har förhoppningen om att en 
frikopplingspunkt skulle kunna bidra till en mer kontrollerad produktion, och därigenom nå en högre 
leveransprecision. Frikopplingspunkten är tänkt att upprättas i form utav en supermarket, och 
examensarbetet syftar därför till att undersöka möjligheterna till ett upprättande utav en 
supermarket samt att föreslå en lämplig återfyllnadsmetodik. Målsättningen är att presentera ett 
nytt materialhanteringskoncept som effektiviserar och framförallt förenklar produktionen, med 
förhoppning att samtidigt göra verksamheten mer flexibel och därigenom höja leveranssäkerheten. 

Fokus för projektet ligger på produktionsgrupperna Bänkrobot och Detaljrobot som sätter takten för 
resterande flöden. I produktionsgrupperna har materialhanteringen studerats, och med hjälp av 
spagettidiagram har rörelsescheman kartlagts. Rapporten baseras på observationer, intervjuer och 
beräkningar. 

Observationer över det nuvarande tillståndet visade tydliga tecken på förbättringsmöjligheter, där 
bl.a. stora tillverkningsorder låste produktionen och därmed hämmade en viktig artikelvariation. 
Genom dessa observationer identifierades även slöserier av olika former, där den främsta anses vara 
överproduktion. Flera aktiviteter som inte tillför värde, men som är nödvändiga för produktionen 
identifierades, främst berörande materialförsörjningen till produktionsgrupperna. 

Projektet delades in i olika faser, teoristudier, nulägesbeskrivning och en nulägesanalys som därefter 
kopplats samman och utifrån denna data har ett lämpligt konceptförslag utformats. Detta 
innehållandes en supermarketlösning. Utifrån konceptet sammanställs kapitalbindningen varifrån 
uppdragsgivaren får ta ställning till den svåra avvägningen mellan resursutnyttjning, kapitalbindning 
och leveransservice. Teoristudier har genomförts för att förankra genomföranden och idéer genom 
projektet för att öka dess tillförlitlighet. 

Car-O-Liner rekommenderas att implementera det föreslagna produktionskonceptet för att kunna 
uppnå ett snabbare och framförallt stabilare värdeflöde av produkter genom fabriken, och därmed 
kunna möta det ökande och framförallt varierande kundbehovet. 

Slutsatserna visar på att ett resurssnålt, förbrukningsstyrt och sammanlänkat värdeflöde är möjligt 
att uppnå med hjälp av enkla metoder och verktyg, inspirerade av Lean. Med ett fortsatt systematiskt 
förbättringsarbete är författarens åsikt att genomloppstider går att sänka dramatiskt, vilket kan göra 
att man på sikt kan arbeta med lägre lagervolymer. Detta i sin tur frigör kapital och framförallt 
produceras produkter som verkligen efterfrågas. 

  



 
 

ABSTRACT 
The Kungsör based company Car-O-Liner, is a manufacturer of entire repair systems for damaged 
vehicles. Their production is inhibited by uncontrolled stocks, and the company hopes that a 
decoupling point would be able to contribute to a more controlled production, and thereby reach a 
higher delivery precision and reliability. The idea is to establish the decoupling point as a 
Supermarket solution, and the Thesis is thought to explore the possibilities of an establishment of a 
Supermarket. Furthermore, it suggest a suitable replenish- method. The goal is to be able to present 
a new material handling concept which streamlines and simplifies the production, and that will 
hopefully make the company more agile and thereby increase the delivery reliability. The focus of the 
project is centered on the operations Bänkrobot and Detaljrobot, which sets the pace for the rest of 
the flows. In the production operation, the material handling has been studied. With the help of a 
spaghetti diagram, the movement schedules have been mapped. The report is based on 
observations, interviews and calculations.  

Observations of the current condition showed clear signs of improvement possibilities, where 
amongst others, big production orders locked the production, and thereby inhibited important article 
variation. Through these observations, different types of waste were identified, and the premier 
factor is said to be over production. Several activities that did not contribute any value, but who are 
necessary for the production, were identified. This mainly concerns the material support of the 
production line. 

The project was divided into different phases, theory studies, current environmental descriptions and 
a situation analysis, which thereafter were combined, and through this data, a suitable concept 
containing a supermarket solution has been formed.  

With the concept in mind, the bound capital is compiled, and thereafter the constituent have to 
balance the factors of the matter, such as resource utilization, bound capital and delivery service. 
Theoretical studies have been made in order to establish implementations and ideas throughout the 
project to increase its reliability. 

Car-O-Liner is recommended to implement the proposed concept of production, in order to reach a 
quicker and more stabile value chain of the products throughout the factory, and thereby meet the 
increased and varying costumer needs. 

The conclusions show that a lean, consumption- driven and linked value stream is possible to achieve 
using simple methods and tools, inspired by Lean. With a continued systematic improvement plan, 
the opinion of the writer is that it is possible to cut the lead time drastically, which can lead to the 
fact that it is possible to work with lower stock volumes, further on. That would free capital and 
above all, the products that are produced are high- demand products. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Dagens produktion hos uppdragsgivaren Car-O-Liner visar tecken på olika störningar genom dess 
delprocesser vilka bl.a. uppdagas genom okontrollerade mellanlager i varierade volymer mellan 
produktionslinjens olika operationer. En ökad kundorderingång har bidragit till ett ökat tryck på 
verksamhetens effektivitet och framförallt flexibilitet. Modellprogrammet erbjuder 7 olika riktbänkar 
med tillbehör som alla passerar samma produktionskedja.  

Ledningen har sedan tidigare insett att ett lager med halvfärdiga artiklar placerat innan fabrikens 
måleri, dvs. en decoupling point, skulle frikoppla produktion från montage vilket skulle avlasta 
dagens produktion och dessutom underlätta det ständigt ökande kravet på flexibilitet. Detta uppstår 
då allt fler kunder exempelvis kräver olika färgkombinationer eller kvantiteter.  

Varierande kvantiteter och olika färgkombinationer har bidragit till problem med leveransprecisionen 
och interna förseningar tillhör den dagliga agendan. Produkterna består utav flera olika artiklar som 
trots vetskap av att artikelbriser kommer uppstå beordras till tillverkning, detta leder sedermera till 
ökade svängningar och brister nedströms genom både produktion och montage.  

Oregelbunden överproduktion skapar missgynnande förutsättningar för att ett välfungerande flöde 
skall kunna uppstå. Vanligt förekommande är att produktionsavdelningen får fram artiklar av fel slag 
eller kvantitet för att de avslutande monteringarna skall kunna genomföras. Denna missgynnande 
produktion stjäl tid som annars skulle kunna användas till artiklar och produkter som är möjliga att 
leverera till kund. Utan klara rutiner för eventuella köer eller överblivna material är det svårt att få 
någon överblick över materialens faktiska status. 

 
Tabell 1.1 Staplarna beskriver Car-O-Liners sammanställda OTD (On-Time-Delivery), dvs. totala 
leveransprecision under 2010.  
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1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att föreslå utformning och dimensionering utav en upprättad supermarket 
som är tänkt att fungera som en kundorderpunkt, dvs. en decoupling point. Den upprättade 
kopplingspunkten kommer kräva en strukturerad återfyllnadsprocess och därtill lämplig 
arbetsmetodik, uppgiften berör därför förbättringsförslag för både materialhanteringen och 
informationsflödet. Genom en upprättad kopplingspunkt förväntas produktionen kunna jobba mot 
att fylla en supermarket, medan måleriet och monteringsavdelningen bär ansvaret för produkternas 
kundanpassning. Supermarketens funktion förklaras med hjälp av figur 1.2.  

 
 

Figur 1.2 Funktionen av en tilltänkt supermarket; produktion trycks mot en supermarket, varifrån 
kundorder sedan drar ut artiklarna, varefter supermarketen töms krävs en lämplig 
återfyllnadsmetodik. 

 

Målet är att vid projektets slut kunna presentera ett koncept som effektiviserar och förenklar 
produktionen, vilket samtidigt gör verksamheten mer flexibel och därigenom skall responstiden 
gentemot kunder kunna kortas ned och därmed även höja leveranssäkerheten. Målsättningen 
inkluderar skapandet utav grundläggande förutsättningar för att företaget skall kunna implementera 
ett kundorderstyrt flöde där produkter endast förädlas mot kundorder. Att ha ett lager kan uppfattas 
som motsägelsefullt, men är tänkt att skapas för att kunna bemöta kundernas varierande 
efterfrågan. Uppdragsgivaren tror att projektet kommer att resultera i en mer sammanvävd och 
synkroniserad produktion. Lämpligt kan vara att presentera viktiga styrparametrar för det nya och 
effektiviserade flödet, samt vidare utvecklingsmöjligheter. 

1.3. Projektavgränsningar 
Uppdragsgivaren är införstådd med att förbättringsmöjligheter återfinns av olika skalor för varje 
produktionsgrupp och produktionsmoment. I huvudsak efterfrågas ett lämpligt 
orderpresentationssystem. Om detta skall fungera krävs således ett fungerande och framförallt 
flexibelt flöde. Inga djupare störningsanalyser på operationell nivå kommer därför att genomföras. 
Kundorderpunkten kommer endast att beröra artiklar som passerar genom produktionsgrupperna 
Bänkrobot och Detaljrobot. Vidare kommer endast hantering av produkter sammankopplade med 
dessa produktionsgrupper beröras. 

1.4. PROBLEMFORMULERING 
Denna undersökning kommer analysera de faktorer som påverkar en framtida supermarket, 
undersökningen kommer att resultera i ett föreslaget koncept innehållandes lämpliga lagernivåer för 
en supermarket, hur lämplig förvaring skulle kunna se ut och hur en påfyllnadsmetodik skulle kunna 
fungera. 
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1.5. PROBLEMDISKUSSION 
Genom att eliminera överproduktion och långa transportvägar uppnås ett mer effektivt flöde genom 
verksamheten. Obefogad hantering av artiklarna i produktionen i form av korsande vägar, onödiga 
transporter och förflyttningar genererar i slutändan i både reducerad produktivitet och ineffektivitet 
och därmed påverkas även svarstiden gentemot kund och framförallt lönsamheten. Dagens 
ostrukturerade lager som återfinns runt om i verksamheten behöver komma att ifrågasättas.  

För att undvika suboptimering kommer uppgiften kräva en total översyn av flödet, från 
godsmottagning genom produktion fram till montering. Djupare studier sker således enligt 
projektavgränsningarna. 

Ett reglerat flöde är möjligt att skapa med hjälp av en så kallad supermarket för samtliga artiklar som 
passerar produktionsgrupperna Bänkrobot och Detaljrobot. Tidigare har artiklarna tillverkats enligt 
kundorder varpå de har förvarats där det funnits utrymme. Då somliga artiklar endast skiljs åt genom 
färgsättning har därför olika problem uppstått. 

När väl svetsavdelningarna fullbordat sina kundorder skickas artiklarna vidare till måleriet, varpå de 
målar samtliga artiklar i respektive färg enligt dess tillhörande tillverkningsorder. Detta efter vad som 
är smidigast att kombinera tillsammans genom lackeringsboxarna. Detta återger en snedfördelad 
produktion då nästföljande process, montage, behöver ett antal unika artiklar för varje produkt. 
Detta produktionssätt försvårar i sin tur även verksamhetens eftersträvan att följa FIFU-principen, 
Först-In-Först-Ut.  

1.6. FÖRETAGET 
Verksamheten har i mer än 30 år levererat kompletta system för reparation av krockskadade fordon, 
inklusive teknisk utbildning. Mer än 40 000 system används världen över, och en starkt bidragande 
faktor till verksamhetens globala utbredning är tack vare verksamhetens största konkurrensfördel 
vilken återfinns i mätutrustningen. Precisionen gör Car-O-Liner till en marknadsledande aktör inom 
verksamhetens bransch, då företaget även är känt för sin höga kvalité, avancerade teknologi och 
ergonomiska design. 

Car-O-Liner bedriver verksamheter i Sverige, Norge, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, 
Thailand och Kina. Genom sina distributörer säljs produkterna vidare till fler än 60 länder. De största 
kunderna tillhör distributionsleden där den största återfinns i USA.  

Tillsammans med Josam ingår företaget i Alignment Systems Group, där Josam främst fokuserar på 
tyngre fordon medan Car-O-Liners produkter främst riktar sig till personbilar och lätta lastbilar.  

Företaget omsätter omkring 380 Mkr, och har omkring 150 anställda som återfinns i Göteborg, 
Kungsör och Örebro. Inkluderas den Kinesiska industrin och Josam uppgår antalet anställda till drygt 
200 personer.  
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2. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK  
I detta kapitel redogörs examensarbetets forskningsansats. Metoder som legat till grund för undersökningar, analyser och 
datainsamlingar beskrivs. Dessutom redogör författaren för examensarbetets genomförande.  

2.1. ANSATS 
Detta examensarbete kan beskrivas som en utredning eftersom uppdragets direktiv överensstämmer 
med beskrivningen utav en utredning, d.v.s. att en sammanställning genomförs utav känd kunskap, 
för att lösa bestämda problem eller förändra en viss situation (Eriksson & Widersheim-Paul, 2006).  

Resultaten från utredningar avser därför att få något att hända, där syftet främst är att utveckla 
kunskap. Detta sker genom att samla in, systematisera, analysera, tolka och därigenom dra slutsatser 
utav data och information (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Genomförandet av en utredning sker ofta i samråd med personer sedermera kommer att påverkas 
utav resultaten. Utredaren fungerar därför som en förändringsagent och redovisningen bör därför 
normalt ske mot den eller de personer som berörs utav förslagen (Eriksson & Widersheim-Paul, 
2006).  

Syftet och målen med examensarbetet överensstämmer med kraven på en utredning då resultatet 
avser att identifiera och lösa problem genom värdeflödet, i huvudsak för produktionsgrupperna 
Bänkrobot och Detaljrobot för att med det underlaget föreslå ett nytt produktionskoncept 
innehållandes en supermarket. Undersökningen kommer av dessa anledningar att anta en mer 
kvalitativ form vilket sedermera kommer att avspeglas i resultatdelen, där fokus främst placeras på 
arbetsmetodik och till detta tillhörande förbättringsförslag utav mer generella former. Dessa förslag 
är tilltänkta att i huvudsak baseras på kvalitativa intervjuer och observationer.  

2.1.1. Kvalitativa och kvantitativa metoder 
För framställandet utav detta examensarbete har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts 
för att angripa problemformuleringen. De kvalitativa metoder som använts har främst varit intervjuer 
och observationer. Dessa har sedermera kompletterats utav kvantitativ information i form utav 
uppmätta cykeltider och kartläggande utav både värde- och icke värdeskapande tid.  Till de 
kvantitativa metoderna tillräknas även insamlandet utav för examensarbetet, relevant data från 
affärssystemet.  

2.2. DATAINSAMLING 
Data och information som har kommit att ligga till grund för detta examensarbetes analys, har 
insamlats genom olika tillvägagångssätt. Av denna anledning redogörs dessa metoder. 

2.2.1. Intervjuer  
För att kunna bilda sig en uppfattning kring nuläget har främst ostrukturerade intervjuer med 
produktionsledare och produktionspersonal genomförts. Dessa intervjuer har snarare genomförts 
som fortlöpande frågesamtal under examensarbetets gång. Frågeställningarna har varit av icke 
strukturerad art där endast öppna svar och frågor sökts och använts. Eventuella oklarheter har 
klargjorts genom kompletterande utfrågningar. Dessa typer utav intervjuer har därför genererat i 
både kvalitativ och kvantitativ data.  

2.2.1. Observationer 
För att få en övergripande bild av verksamhetens produktion har studenten erbjudits möjligheten att 
utföra projektet på plats, för att kunna få större insikt i vilka problem som kan tänkas uppstå i de 
olika produktionsavsnitten, var de uppstår och framförallt härleda dem till dess uppkomst. Detta gav 
författaren möjligheten att skapa en god uppfattning över både flöde, produktion och produkterna i 
sig. Observationer har genomförts med en varierande grad utav interaktion beroende på vilken typ 
utav kvalitativ eller kvantitativ data som har sökts. 
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2.2.2. Litteraturstudier 
Utifrån identifierade problemområden, uppdagade under tiden hos verksamheten har grundligare 
litteraturstudier genomförts av lämpliga artiklar, tidigare examensarbeten och böcker med aktuella 
ämnesområden. Litteraturstudierna har fortsatt parallellt med det övriga arbetet. 

2.3. GRANSKNING AV METOD 
Beroende utav vilken teknik som används för det vetenskapliga arbetet måste vissa speciella 
aspekter tagas hänsyn till. Mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste 
alla vara reliabla och valida för att vara användbara och lämpliga. Utan dessa krav har 
forskningsresultatet inget vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003). Detta arbete utförs gentemot en 
mindre verksamhet som generellt sett tenderar att stå inför flera problem, berörande bland annat 
produktivitet och kvalitet som exempel. Detta medför att arbetets utformning främst kommer att 
belysa förbättringsmöjligheter, i situationer där förändringar är nödvändiga för att kunna uppnå 
bättre resultat. Arbetets främsta uppgift är att ligga till grund som ett framtida beslutsunderlag för 
ett upprättande utav ett direktavropssystem, av den anledningen är det utav än större vikt att 
klargöra mindre problem för att förenkla en implementering utav en sådan större förändring 
(Gunasekaran & Cecille, 1998). Arbetets utformning kommer utav den anledningen generera i mer 
kvalitativa lösningsförslag framför kvantitativa. 

Det bör framhållas att arbetets utformning kan uppfattas som generellt, men antar dess form främst 
för att kunna belysa områden i nödvändigt behov utav förändring för att kunna upprätthålla ett 
effektivare flöde. Dessa förändringsförslag och inverkan presenteras i resultatdelen. 

Initialt för examensarbetet var tanken att förändringsförslag skulle implementeras under arbetets 
gång, först därefter var grundtanken att prestationsanalyser var tilltänkta att genomföras, för att 
kunna jämföra med ursprungligt tillstånd av bland annat servicenivåerna. 

2.3.1. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten utav ett mätinstrument och av 
måttenheten. Detta gör det viktigt vid utformningen av mätinstrumenten att undvika variationer, 
detta genom att använda sig utav tillförlitliga mätvärden. För att värden just skall uppnå tillförlitlighet 
måste därför ett strukturerat och systematiskt datainsamlande genomföras. Reliabilitet måste därför 
fungera som ett instrument som återger stabila och tillförlitliga utslag, oberoende vem som utför 
datainsamlingen (Ejvegård, 2003). 

Validitet avser att man som forskare verkligen mäter vad som skall mätas och inget annat. Det är 
viktigt att veta vad måttet står för och det därefter används konsekvent. För att säkerställa all datas 
validitet i detta arbete har därför flera respondenter använts vid intervjuerna (Ejvegård, 2003).  

2.4. GENOMFÖRANDE 
Projektet initierades med en rundvandring utmed det produktionsflöde som var tänkt att avgränsa 
projektet. Detta tillsammans med handledare Patrick Olsson (Produktionsteknisk chef) för att få en 
övergripande förståelse för produktionens olika delprocesser och operationer. Under 
rundvandringen presenterades teamleaders, operatörer och svetsare m.fl. som kunde vara lämpliga 
att kontakta rörande projektets fortgång. Samtliga blev informerade om vad som skulle genomföras 
och att ingen skulle behöva känna någon press över sin observerade arbetsprestation eftersom 
projektet bl.a. skulle komma att kräva tidsstudier. Rundvandringen fortsatte både uppströms och 
nedströms, för att kunna bilda en uppfattning om produktionstillståndet med både dess brister och 
fördelar, samtidigt som det gav möjlighet att kartlägga flödet. 

Därefter genomfördes tidsstudier för att verifiera artiklarnas olika cykeltider. Dessa observationer 
och studier gav även god insikt i produktionen som helhet, däribland förståelse för artiklar, 
tillverkningsmetoder och hur operatörer och svetsare genomför avrapporteringar mellan 
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operationer. Tidsstudier och observationer genomfördes främst på svetsarna Rickard Berglund 
(Detaljrobot) och Matti Kostet (Bänkrobot). Kontinuerligt mot dessa har intervjuer och 
frågeställningar skett under projektets gång för att få djupare förståelse för olika delmoment och 
processer. 

Genom ett upprättat spagettidiagram över en svetsares rörelseschema (Rickard Berglund) på 
Detaljrobot skapades djupare förståelse för hur en normal arbetsdag ser ut, vilka moment som ingår i 
arbetsuppgiften osv. Detta diagram fungerande även som ett bra verktyg för att kartlägga eventuella 
slöserier. Tid för samtliga moment insamlades ej, utan mest intressant för diagrammets resultat var 
att kunna påvisa uppgifter och transporter som just en svetsare från den aktuella 
produktionsgruppen genomför, uppgifter som annars kan behöva vara placerade på någon annan 
tjänst om en högre nyttjandegrad utav detaljrobotsvetsen skulle sökas. Spagettidiagrammet kan ses i 
bilaga 1. 

Därefter upprättades en nulägesbeskrivning för att läsaren skall erhålla en djupare förståelse för 
tillvägagångssätt och problem. Därigenom blir det lättare att tillgodogöra sig skillnaden mellan 
föreslagna alternativ och den rådande situationen. Djupare beskrivningar genomförs av de i 
huvudsak studerade produktionsgrupperna, återges gör även viktiga delar utav kringliggande 
operationer som skulle kunna ha en stark inverkan på utformningen utav en lämplig supermarket.  

Utifrån nuläget analyserades brister som skulle kunna förbättras inom varje produktionsgrupp. 
Analysen kom att till stor del utföras mot teori kring Lean Production där strävan är att upptäcka och 
eliminera alla former av slöseri. Analysen utfördes även med avsikt att lyfta frågor kring 
produktkvalité och framförallt flödesorientering. Information om artiklarna som t.ex. dragande 
artiklar, uttagna kundorder, EOK, strukturer, operationer och tillverkningskostnader samlades in och 
kartlades med hjälp av verksamhetens affärssystem. Denna information har använts som 
analysunderlag och har verifierats vartefter projektet fortskridit med berörd personal och genom 
egna observationer. Författaren gavs full tillgång till affärssystemet Jeeves. De uttagna kundorderna i 
förhållande till de dragande artiklarna har kommit att ligga till grund till beräkningsunderlag för de 
föreslagna lagernivåerna. Analyserad data hämtad från affärssystemet begränsades från 2009-01-01 
till och med 2010-11-04, dessa värden sattes i jämförelse med volymer från 2010-01-01 och fram till 
samma datum. Denna jämförelse genomfördes för att finna eventuella avvikelser. Anledningen till 
det begränsade tidsspannet är affärssystemets hittills korta varaktighet hos verksamheten, dessutom 
krävde den begränsade projekttiden en avgränsning för insamlad data. Inga större variationer kunde 
återfinnas förutom vissa enstaka artiklar. Efterfrågan på dessa produkter hade varit större under 
2010 vilket då medförde att detta år skulle ses som riktmärke för fortsatta slutsatser. 

Ett lämpligt produktionskoncept kom att inspireras utifrån olika direktavropsmetoder, system som 
skulle kunna uppfylla företagets krav och önskningar. När väl datainsamlingen utav ledtider och den 
veckofördelade efterfrågan genomförts sammanställdes siffrorna till lämpliga orderkvantiteter och 
för att få en föreställning av vilka volymer som skulle behöva hanteras. Dessa volymer låg sedan till 
grund för fortsatta undersökningar kring utformandet utav arbetsmetodiken.  

För att informera uppdragsgivaren hur projektet fortlöpte genomfördes en kortare presentation utav 
tilltänkta lagernivåer för att ge en förvarning om hur en eventuell lagerbild skulle kunna komma att 
se ut och hur en materialhantering skulle kunna realiseras. Presentationen genomfördes för att dels 
visa vad som fram till denna tidpunkt hade genomförts men främst för att skapa diskussion där 
författaren skulle kunna mottaga feedback för att kunna gå vidare med projektet. Förslaget 
reviderades med hänsyn till åsikterna för att sedermera finjusteras och detaljbehandlas till ett 
slutgiltigt materialförsörjningskoncept. 

Parallellt med projektets fortlöpande har teoristudier pågått där lämplig information samlats in för 
att kunna förankra tankar, idéer och genomföranden. Teoristudier har genomförts med hjälp av 
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litteratur från tidigare genomförda kurser, Mälardalens Högskolas bibliotek samt artikelsökningar via 
internet.  

2.5. LEDTIDINSAMLING  
För varje operation och artikel har tidskartläggning genomförts för varje artikel och som passerar 
både Bänkrobot och Detaljrobot, samt deras efterföljande operationer, med ett fåtal undantag. 
Tidsstudierna inbringade både för- och efterbearbetning, riggandet utav fixtur och lyft ur fixturerna. 
Vad som dock inte kartlagts är någon genomsnittlig genomloppstid för artiklarna, med undantag för 
ett mindre antal utav fästramarna. Se figur 2.1 för vilka delar som har studerats. 

 
Figur 2.1 Tidskartläggningen har genomförts för varje artikel och operation.  

 

2.5.1. Cykeltider 
De insamlade cykeltiderna för respektive operation har insamlats enligt följande metoder och 
tillvägagångssätt; 

Detaljrobot 
Från det att svetsaren har riggat och eventuellt häftat en fylld fixtur har han själv kunna reglera när 
transportbandet skall komma och avhämta fixturpalleten för att placera den i kö i någon av de två 
lägesställarna. Cykeltiderna för varje artikel erhölls av Rickard Berglund (svetsare) och Peter 
Hedenström (teamleader), vilka redogjorde för att de överlåtna cykeltiderna gällde från och med att 
lägesställaren låst fast palletten för att därefter vända sig 180o och därmed initiera svetsningen. Den 
korta transport som genomförs från arbetscellen fram till lägesställaren har ej tagits hänsyn till, 
framförallt för att det är olika långa sträckor till samtliga fyra arbetsceller, vilket skulle ge en 
missvisande cykeltid beroende på vilken cell som utförde jobbet. Cykeltiden avlutas först när 
svetsningen avlutats och lägesställaren än en gång vänt sig 180o och släppt fixturpalletten ned till 
tranportsbandet. Cykeltiderna verifierades allteftersom som observationer genomfördes, och tiderna 
överensstämde med de tidigare framförda tiderna .  

Bänkrobot    
Från det att svetsaren har riggat och eventuellt häftat en fylld fixtur trycker han in en knapp för att 
meddela roboten att jobbet är beredd för att svetsas, om inget jobb pågår i den andra lägesställaren 
initieras jobbet omedelbart, annars placeras jobbet i kö och påbörjas först när den pågående 
körningen färdigställts. Cykeltiderna har tagits förutsatt att inget jobb är placerat i kö, utan tidtagning 
har påbörjats samtidigt som den initierande knappen har tryckts in. Från och med att denna slutat 
lysa, meddelas att körningen är klar och därvid har tidtagningen avslutats. 

I anslutning till Bänkrobot häftas fästramarna innan de placeras i den högra lägesställaren av 
svetsroboten. Hela denna häftningsprocess ses som värdeskapande och beräknas därför som en lång 
cykeltid, från det tillfälle då svetsaren tar i första ämnet tills dess att sista svetsloppa sitter på plats. 
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Portalfräs 
Portalfräsen har varit en tidskrävande operation att registrera cykeltider ifrån, dessutom har 
operationen endast genomförts kvällstid, vilket har lett till att operatörerna har ombetts av 
författaren att ta tider. Endast en operatör har blivit ombedd att genomföra tidtagningen för att öka 
reliabiliteten kring att varje tidtagning genomförs med samma metod. Operatören blev informerad 
kring hur cykeltiden skulle mätas, vilket genomfördes därefter. 

Horisontalfräs 
Horisontalfräsen har även den varit en tidskrävande operation att registrera cykeltider ifrån, fördelen 
med denna operation är att cykeltiderna går att ta direkt ur maskinen, förutsatt att artikeln har körts 
inom en viss tid tillbaka. I maskinens logg registreras nämligen cykeltider, men denna logg är dock 
begränsad varför operatörerna ombetts att fylla i cykeltiderna vartefter de olika artiklarna har körts. 
Vilket innebär att maskinen styrt tidtagningen helt på egen hand, denna tid har påbörjats från att den 
riggade kuben placerats i maskinen, vilket alltså inte inkluderar dess transport från arbetscellen, 
alternativt dess köplats. 

Blästring 
Blästringen har observerats för olika artiklar och tidtagning genomförs inte med någon större 
systematik som övriga operationer. Ett fåtal artiklar har observerats och därmed registrerats, utifrån 
dessa observationer uppskattas därför flertalet av artiklarnas blästringsoperationer. 

Trumling 
Denna cykeltid är uppskattad utifrån operatör. Tiden som artiklarna brukar vara placerade i 
trumlingen kan variera men normalt tar trumlingen, oavsett artikel omkring två timmar att 
genomföra.  
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3. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram som behandlar olika problemområden som 
examensarbetet kommer att baseras på. 

3.1. HUVUDPLANERING 
Med huvudplanering avses den utarbetande process som fastställer planer för utleverans och 
produktionsprogram för produkter med syftet att säkerställa målsättningar med avseende på 
kundservice och lagerstorlekar (Mattsson, 2004). 

3.1.1. Materialplanering 
Med materialplanering åsyftas den planeringsfunktion som är tänkt att säkerställa materialflöden 
från leverantör, genom produktionen och ut till kunder. Principiellt åstadkoms detta genom att 
identifiera obalanser mellan behov och tillgång utav material och initiera nya order när obalans 
inträffar. Materialplanering ligger på planeringsnivån inunder huvudplanering (Mattsson, 2004). 

Tidigare innebar rationaliseringar i produktion ofta strävan efter att nå lägsta möjliga styckkostnad. 
På senare tid har dock den generella uppfattningen förändrats, då målet inte längre är att sträva 
efter lägsta kostnad per producerad enhet i en enskild process. Istället kan tillgänglighet och 
flexibilitet i ett övergripande perspektiv vara utav betydligt viktigare mening. I samverkan med 
försäljning/marknadsföring kan produktionsverksamheten konstatera att högre grad av 
kundanpassning, lägre kapitalbindning och lägre kassationer på sikt ger den bästa lönsamheten 
(Segerstedt, 2008). Ett effektivisterat materialflöde kan starkt inverka på verksamheters 
kostnadseffektivitet, vilket ökar vikten utav att Just-In-Time bör eftersträvan högsta möjliga 
utsträckning. (Johnston, 1990) 

3.1.2. Kapacitetsplanering 
För en resursenhet som exempelvis en arbetsplats, produktionsgrupp eller en hel 
produktionsavdelning talas främst om två olika typer utav kapacitet: volymkapacitet och 
genomloppskapacitet. För kapacitetsplanering är det volymkapaciteten som är utav främsta intresse. 
Volymkapacitet syftar på hur många timmar eller andra kapacitetsenheter som en resursenhet kan 
prestera per tidsperiod, exempelvis hur många arbetstimmar som kan presteras per vecka i en 
produktionsgrupp (Mattsson & Jonsson, 2003).  

Genomloppskapacitet är ett mått på hur många timmar per tidsperiod som kan avsättas för att 
genomföra en viss tillverkningsoperation i en resursenhet. Måttet är ett uttryck för hur lång 
kalendertid det tar att genomföra en förädlingsaktivitet snarare än hur många timmar som totalt kan 
utföras under denna kalendertid. Genomloppskapacitet är främst av intresse vid 
genomloppsplanering, operationstidssättning för körplanering samt för leveranstidsberäkning 
(Mattsson & Jonsson, Produktionslogistik, 2003). 

3.1.3. Detaljplanering 
Detaljplaneringen avser en detaljerad inplanering utav de egentillverkade artiklar som initieras och 
planeras utifrån materialplaneringen. Huvudsakliga funktioner som ingår i detaljplaneringen är bland 
annat planeringen för utsläpp utav tillverkningsorder till farbrik eller verksad med hänsyn till 
tillgänglig kapacitet, tidsplanering av de frisläppta ordernas operationer samt prioritering och 
körplanering (Mattsson, 2004). 

3.1.4. Orderinitiering 
Innan en tillverkningsorder tillåts att påbörjas måste det bestämmas att den skall starta. Beslutet att 
tillverkningen av en viss artikel eller produkt skall starta kan ha sitt ursprung från flera olika signaler. 
Tillverkningsplanen från huvudplanering kan ha databehandlats med olika metoder och genererat 
olika kvantitetsförslag, vilket sedermera ger godkännande av att initiera tillverkningsordern. Används 
ett beställningspunktssystem kan lagernivån ha underskridit beställningspunkten och det är i och 
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med det dags att initiera tillverkningen. Alternativt kan en manuell bedömning ha genomförts för att 
undvika brist av artikeln i framtiden, eller att tillverkningen måste starta för att undvika en 
oacceptabel underbeläggning i något av produktionsavsnitten (Segerstedt, 2008).  

3.1.5. Körplanering 
Körplanering är en detaljplaneringsmetod som innebär en detaljerad plan av i vilken ordning och när 
operationer skall utföras i en produktionsgrupp eller enstaka maskin eller arbetsplats. 
Körplaneringen baseras främst på generella planeringsregler eller på inplanering av operationer mot 
kapacitetstak (Mattsson, 2004). 

Eftersom produktionsförutsättningarna sällan uppträder på ett så gynnsamt vis att köer helt kan 
undvikas finns olika prioriteringsregler, för att avverka köer som uppstått; 

 Tidigast färdigdatum för operation – den regel som förefaller mest naturlig att använda. 
Det är dock inte självklart att den alltid är optimal, eftersom planerat färdigdatum för 
operationer kan ha fastställts en längre tid tillbaka, vilket innebär att den befintliga 
prioritetsordningen kan ha hunnit förändras. 

 Tidigaste färdigdatum för ordern – och artikeln. 

 Först in först ut (FIFU) – Order avverkas i den ordning de anlänt till produktionsgruppen 

 Kortaste operationstid först – operationstiden i den aktuella stationen tas i beaktan. 
Denna metod leder till låg medelväntetid för order, men risken ökar för förseningar av 
order med långa operationstider. För att detta skall motverkas bör regeln kompletteras 
med exempelvis någon av de två först nämnda reglerna vid användande. 

 Minsta orderslack – slacket motsvarar tillgänglig produktionstid fram till 
leveranstidpunkt minus orderns återstående operationstid. Order med minsta 
orderslack har således minsta produktionsmarginal för leverans i tid. 

 Operationer med samma verktyg först – därefter följs operationer med andra verktyg 
etc. denna prioriteringsregel kan vara användbar i miljöer där ställtiden motsvarar en 
stor del av den totala operationstiden, och ställtiden är beroende av i vilken ordning 
man bearbetar aktuell kö. 

 Tidigast färdigdatum för nästkommande operation – eller vid sista operationsorderns 
färdigdatum. Denna prioriterings skapar ett ”sug” från nästkommande operation, och 
har i studier visat lovande resultat (Segerstedt, 2008). 

3.1.6. Återrapportering och orderavslut 
Grunden för en fungerande planering är en god rapporteringsdisciplin. Rapportering sker vanligtvis 
via dokumenten i ordersatsen. Ofta kan man även ha direktanslutna verkstadsterminaler varmed 
rapportering sker vanligtvis via dokumenten via dessa direkt mot verksamhetens affärs- eller 
planeringssystem. Avbokning av materialuttag och inlägg av tillverkat eller hemköpt godsuttag 
måste, oberoende av rapporteringsmetod, ske snabbt och med hög tillförlitlighet. Vid tillverkning 
med flertalet operationer i varje tillverkningsorder är det att föredra att rapportera färdiga 
operationer till ett formellt system, därmed kan riktiga beläggningssiffror för varje planeringsgrupp 
upprättas, och en effektivare avvikelserapportering kan skapas. Även återrapportering av färdiga 
operationer måste ske snabbt och tillförlitligt. När väl en operation är avklarad skall inte enbart 
återrapportering ske, utan godset måste levereras till rätt plats, överblivet material skall återlämnas 
och verktyg och annan utrustning skall återställas till sina ursprungsplatser (Segerstedt, 2008). 

3.2. GRUNDDATA 
Förenklat kan grunddata definieras som verksamhetens basinformation om deras produkter, samt 
vilka artiklar de består utav och hur de tillverkas, och därtill även om dess produktionsresurser dvs. 
de resurser som finns till förfogande för att framställa produkterna. Huvudsakligen skiljs grunddata åt 
genom olika typer; 
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 Artikeldata innehåller den information som identifierar och karaktäriserar artiklarna. Här 
innefattas exempelvis artikelnummer, benämning, enhet, vikt och dylikt. 

 Strukturdata beskriver hur artiklar och produkter är uppbyggda och sammansatta, dvs. av 
vilka råmaterial och komponenter de är uppbyggda. 

 Operationsdata beskriver hur produkterna och andra egentillverkade artiklar framställs samt 
vilken resursåtgång som krävs för dess framställning. 

 Produktionsgruppsdata beskriver vilka produktionsresurser som finns till förfogande samt 
vilken kapacitet och prestanda dessa resurser har. 

För att informationen skall vara möjlig att underhålla och framförallt använda för olika typer av 
tillämpningar lagras dessa i databaser i datoriserade affärs- alternativt specifika planeringssystem. 
Man talar då om fyra så kallade grunddataregister motsvarande var och en av ovanstående 
grunddatatyperna, dvs. artikelregister, strukturregistret, operationsregister och 
produktionsgruppsregister.  

 
Figur 3.1 Beskriver hur de olika grunddatatyperna interagerar med varandra. 

 

Kopplingen mellan artikel- och strukturregister möjliggör att produkters och sammansatta artiklars 
strukturella uppbyggnad kan specificeras och beskrivas. Förbindelsen mellan artikel- och 
operationsregister sammanväver tillverkningsspecifikationerna med respektive produkt. Operations- 
och strukturregister sammanlänkas för att möjliggöra att ingående produkter och artiklar kan knytas 
samman till de tillverkningsmoment där de förädlas. Till sist knyter kopplingen mellan operations- 
och produktionsresurser samman tillverkningsprocessens olika moment i vilka de 
tillverkningsmomenten utförs (Mattsson & Jonsson, 2003). 

3.3. LAGERSTYRNING 
Motiven för att bygga lager är skiftande, vilket direkt påverkar lagrets karaktär. Det är lämpligt att 
indela olika former av lager efter processen, efter flödet och efter den funktion som lagret har för 
företaget. Ett sätt definiera olika typer av varulager bygger på motivet till lagerhållningen, dvs. varför 
lagren finns, (Lumsden, 2006). Uttag ur lager sker på grund av försäljningen eller användning i den 
egna produktionen. Anledningen till att man då behöver hålla lager är av olika anledningar, oftast 
kostnadsskäl och att påfyllning och uttag inte sker samtidigt eller med samma kvantiteter 
(Segerstedt, 2008). 

Ett lagerstyrningssystem är till för att avgöra när det är dags att beordra och framförallt hur stor 
kvantitet som beordras tillverka. Beslut grundas på lagernivån, efterfrågan och olika kostnadsfaktorer 
(Axsäter, 1991). 

3.3.1. Kundorderpunkt 
Är kunden beredd att vänta på tillverkning kan denna ske direkt från produktion. Om kunden 
däremot har krav på en snabbare leverans som överstiger leverantörens förmåga måste leverans ske 
från ett färdigvarulager. Kundorderpunkten även känd från engelskan som bland annat decoupling 
point, vilket alltså är den punkt i produktionslinjen som frikopplar produktionen från att vara 
tryckande till dragande, detta händer i det skeende då produkterna övergår till att få ett 
kundorderspecifikt utseende eller egenskap (Lumsden, 2006) 
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Av olika anledningar är ideala flöden inte möjliga att åstadkomma i praktiken, främst för att 
flödeshastigheten i olika delar av flödet varierar. Dessutom är flöden sällan kontinuerliga utan 
avbrott mellan exempelvis olika operationer är allt som oftast oundvikliga. De olika delflödena måste 
därför frikopplas från varandra, dels på grund av brist på kontinuitet men även för att undvika att 
störningar i ett delflöde skall kunna fortplantas till andra delflöden. Ett lagers primära funktion är att 
åstadkomma sådan frikoppling, därför kan lager betraktas av olika som en integrerad del av det 
totala materialflödessystemet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Desto tidigare i flödet som försörjningskedjan kan tillverka mot kundorder, desto säkrare är det 
slutliga behovet och desto mindre måste kedjan förlita sig på ofta osäkra prognoser. Beroende på var 
i flödet som kundorderpunkten befinner sig talas om Make-To-Stock (MTS), Assembly-To-order 
(ATO), Make-To-Order (MTO), eller Engineering-To-Order (ETO). (Lumsden, 2006)  

 
Figur 3.2 Förklarar var de olika punkterna kan uppträda i förhållande till varandra. Eget från Lumsden(2006) 

 

 (MTS) Lagerorder – Artiklarna är normalt standardiserade produkter med låg 
tillverkningskostnad som tillverkas i stora volymer gentemot en specificerad lagerpunkt eller 
lagervolym, för att snabbt kunna svara mot kund. 

 (ATO) Monteringsorder – Artiklarna sammansätts eller produceras som halvfabrik mot 
prognos, därefter färdigställs de när väl kundordern mottagits. 

 (MTO) Kundorder – Artiklarna går att sammankopplas med en specifik kund och kan därför 
sakna alternativ användning. I denna typ av tillverkningssystem tillverkas inga produkter 
förrän kundordern mottagits. 

 (ETO) Konstruktionsorder – Produkterna är helt kundanpassade efter ett specifikt 
användningsområde, eller konstruktion. I detta system designas produkten helt efter 
kundens kravspecifikation.  

3.4. BESTÄMNING AV ORDERKVANTITETER 
Vid ett förutsättande att efterfrågan är deterministisk, dvs. känd, kan de ekonomiska 
orderkvantiteterna bestämmas utifrån olika beräkningsmodeller där den historiskt sett mest 
välkända modellen är Wilson-formeln, även känd som kvadratrotsformeln. Om även ledtiden skulle 
vara känd skulle inget säkerhetslager behöva upprättas, eftersom ledtiden inte påverkar 
orderkvantitetens storlek. Dock kan en deterministisk efterfrågan förefalla orealistiskt, då en 
slumpmässig variation tenderar att styra efterfrågan (Axsäter, 1991). 

Vid en varierande efterfråga finns två olika förhållningssätt till att bestämma en orderkvantitet; 
antingen beräknas efterfrågan som om den vore deterministisk för att därefter modifiera lösningen 
för att kunna ta upp en viss variation. Alternativt med utgångspunkt från en fullkomligt slumpmässig 
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efterfrågevariation, varken den ena eller andra förhållningssättet kan påstås vara rätt eller fel, utan 
frågan är vilket som är mest användbart (Spearman & Hopp, 2001). Dock påvisas att olika 
produktionsstrategier har stor inverkan på orderkvantiteternas storlek för att kunna hitta en optimal 
produktionstakt (Grewal, Rogers, & Enns, 2010). Vilken tillverkningsmetod eller strategi som skapar 
det mest effektiva flödet råder dock oräkneliga meningar kring, eftersom samtliga metoder anpassas 
utefter varje enskild verksamhet. Dock nämner Grewal et al. (2010) att vanligt förekommande för 
undersökningar och jämförelser mellan orderkvantiteter ofta blir felaktiga eftersom strategier kräver 
olika kvantiteter och förhållningar, men jämförs och skapar därigenom felaktiga slutsatser. 

3.5. BESTÄLLNINGSPUNKTER 
Artiklar plocks ut ur lagret varvid antalet artiklar i lagret kommer att minska, vid en viss tidpunkt 
underskrider lagernivån den nivån där en återpåfyllning måste ske för att kunna hantera avvikelser, 
variationer och medelförbrukningen för att undvika lagerbrister. Denna punkt kallas 
beställningspunkten. Den lagernivå som är kvar när beställningspunkten inträffar måste täcka det 
behov som uppkommer under ledtiden för återpåfyllnaden, samt den eventuella avvikelse eller 
variation som kan uppstå. Detta innebär att beställningspunkten kan beskrivas enligt följande; 

                                                                              

                            

Där;   = efterfrågan under ledtid 

   = ledtiden 

    = säkerhetslagret (se Dimensionering av säkerhetslager)  

Den beordrade tillverkningskvantiteten kan anta vilket värde som helst, men bör normalt 
överensstämma med den ekonomiska partistorleken eller någon annan lämplig fördefinierad 
kvantitet. Den kan exempelvis styras av en definierad leveranskvantitet, såsom en fylld pall, kartong 
eller annan förpackning. Fördel med en fixerad kvantitet är just att antalet alltid är känt, medan 
nackdelen är att beställningspunkten är rörlig och därför svår att förutbestämma när den kommer att 
inträffa, vilket sedermera innebär att det alltid måste finns tillgänglig kapacitet för att kunna leverera 
inom överenskommen ledtid (Lumsden, 2006). 

Grewal et al. (2010) visar genom studier att beställningspunktsystem i många fall och scenarion 
dominerar över direktavropssystem. Dock bör tilläggas att för dessa studier påvisas att tillgången från 
leverantörer är konstant. För den lageransvarige innebär det dock att lagersystem med bestämda 
beställningspunkter genererar i en osäkerhet kring den tid som uppstår mellan den senaste 
beställning och dess inleverans, dvs. att det är ledtiden som styr säkerhetslagrets nivå (Lumsden, 
2006).  

3.6. SÄKERHETSLAGER 
Lager kan ha olika funktion i företags verksamheter, varav säkerhetslager därför motiveras av att 
kunna upprätthålla leveransberedskap i en osäker omgivning, där osäkerheten exempelvis kan knytas 
till varierande ledtider eller efterfrågan under ledtiden. Leveransberedskap uppkommer således för 
att undvika att eventuella variationer och störningar ska komma att inverka i återfyllnadsprocessen 
och orsaka bristsituationer nedströms i produktionslinjen (Lumsden, 2006).  

För att en varierande process skall fungera krävs att ett lager eller buffert placeras framför 
processens startpunkt. Detta gäller speciellt vid processer som fungerar satsvis. Lagret fungerar också 
på så sätt att det frikopplar olika operationer från varandra (Lumsden, 2006). Dimensionering utav 
säkerhetsläger innebär en avvägning mellan lagerhållningssärkostnader och kostnader som skulle 
uppstå vid en bristsituation (Mattsson, 2004). 
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Säkerhetslager kan genom olika beräkningsregler optimeras men bör på en långsiktig basis 
minimeras genom att undanröja osäkerheter som kan påverka produkternas ledtider (Lumsden, 
2006).  

3.6.1. Servicenivå 
Servicenivå beskriver förmågan att kunna leverera direkt från lager. Det benämns även som 
servicegrad eller lagertillgänglighet. Detta serviceelement uttrycker den procentuella sannolikheten 
att leverans skall kunna ske direkt från lager. Först när leverans inte kan ske direkt från lager blir 
ledtid etc. intressant då servicenivån är det som är av primär betydelse för lagertillgängligheten. 
Detta gör att servicenivån har en direkt koppling till säkerhetslager (Lumsden, 2006). 

3.6.2. Dimensionering av säkerhetslager 
I huvudsak går att särkskilja olika principer som ligger till grund för olika typer av säkerhetslager, vilka 
kortfattat beskrivs nedan. 

 Manuellt bedömt säkerhetslager 

 Säkerhetslagers som procent av ledtidsförbrukning 

 Säkerhetslager beräknat från önskad servicenivå 

 Säkerhetslager baserad på kostnadsoptimering 

Det manuella säkerhetslagret är det enklaste tillvägagångssättet, volymer baseras på 
erfarenhetsmässiga grunder. Detta leder till att fokus främst riktas mot kapitalbindningens 
omfattning och inverkan av övriga bidragande kostnader, dels hanteringen av lagret men även dess 
motpol att inte kunna leverera överhuvudtaget. Nackdelar med dessa lager är främst att det blir 
arbetskrävande att revidera lagernivåerna för att motsvara eventuella förändringar i 
planeringsmiljön, rörande exempelvis efterfrågevariation, kassationer och leverantörsbeteenden 
(Jonsson, 2005). 

En annan enkel dimensioneringsmetod är att se säkerhetslagret som en procentsats av 
ledtidsförbrukningen. Vilket bidrar till att lagernivåerna blir direkt kopplade till efterfrågans storlek 
och ledtidens längd, samtidigt är de mer flexibla och kan enkelt uppdateras varefter förändringar 
sker rörande efterfrågan eller ledtid. Olika procentsatser för olika artikelgrupper gör det möjligt att 
även differentiera olika säkerhetslagernivåer. Nackdelar med dessa lager är efterfrågevariation inte 
tas hänsyn till vilket innebär att artiklar med hög efterfrågevariation bör ha ett större säkerhetslager 
då de annars kommer få lika stora säkerhetslager som artiklar med samma ledtider (Jonsson, 2005). 

Att dimensionera säkerhetslager med utgångspunkt från önskade servicenivåer anses vara ett av de 
mest korrekta tillvägagångssätten för att dimensionera säkerhetslager. Denna princip möjliggör att 
dimensioneringen går att koppla direkt överordnade mål för vilken leveransservice en verksamhet vill 
uppnå gentemot sina kunder. Dessutom kan säkerhetslagrens storlek anpassas till graden av 
osäkerhet för respektive artikel, även för olika artikelgrupper. Säkerhetslagret enligt SERV1 kan då 
beräknas enligt; 

       

Där SL = säkerhetslagret 

 K = Säkerhetsfaktorn beräknad från önskad servicenivå 

   = efterfrågans standaravvikelse under den tid det tar att återfylla lagret 

Genom att säkerhetslagret kommer motsvara     kommer efterfrågan under ledtiden för att 
återfylla lagret att bli högst lika med den genomsnittliga ledtidsförbrukningen, plus det upprättade 
säkerhetslagret med en sannolikhet som motsvarar den önskade servicenivån. 
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Ofta antas efterfrågans variation vara normalfördelad. Om servicenivån definieras som sannolikheten 
att inte få brist under en lagercykel kan säkerhetsfaktorn bestämmas direkt med hjälp av en 
normalfördelningstabell, och en metod som även kallas SERV 1 (Jonsson, 2005).  

Servicenivå Normalfördelningsvärden 

50,00 % 0,00 

90,00 % 1,28 

95,00 % 1,65 

98,00 % 2,05 

99,00 % 2,33 
 

Servicefunktion Säkerhetsfaktor 

0,40 0,00 

0,25 0,35 

0,15 0,67 

0,05 1,26 

0,01 1,94 
 

Tabell 3.1 Exempel på servicenivåer och motsvarande 
säkerhetsfaktorer vid en normalfördelad efterfråga. 
 

Tabell 3.2 Några värden på servicefunktionen vid olika 
säkerhetsfaktorer, används vid beräkningar av SERV2. 

Den önskade servicenivån kan även definieras som den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas 
direkt från lager, vilken ofta betecknas som SERV2. Används denna servicenivådefinition måste först 
den så kallade servicefunktionen räknas ut, vilket genomförs med följande formel; 

     
           

 
 

Där      = servicefunktion 

SERV2 = servicenivån 

   = efterfrågans standaravvikelse under ledtiden 

   = Orderkvantitet i medeltal 

När värdet på servicefunktionen beräknats kan motsvarande säkerhetsfaktor avläsas i en 
servicefunktionstabell, och säkerhetslagret beräknas med hjälp av ovanstående formel (Jonsson, 
2005).  

3.6.3. Nettobehovsförsörjning 
Beställningspunktssystem beaktar och utnyttjar inte att artiklarnas eventuella behov kan vara 
beroende av varandra. Det vill säga att en artikels efterfrågan kan härledas från behovet för artiklar 
där aktuell artikel ingår. Nettobehovsplanering är således lämpligt framförallt ifall behoven av 
artiklarna är beroende av varandra. 

För varje slutförbrukningsartikel eller artikel med externt behov upprättas en produktionsplan utifrån 
prognoserade behov. I planen eller tillverkningsprogrammet bestämmer man för berörda artiklar 
kvantiteter respektive tidpunkter för planerade utleveranser. Produkternas strukturuppbyggnad och 
ledtider används sedan till att beräkna behovskvantiteter och behovstidpunkter för halvfabrikat och 
komponenter. Kvantiteter som sätts som kvantitetsförslag bestäms ofta med hjälp av metoder för 
beräkning av orderkvantitet som exempelvis  EOK enligt Wilson-formeln (Segerstedt, 2008).  

3.6.4. Återfyllnadssystem 
Istället för att fylla på lagret efter att lagernivån passerat en förutbestämd beställningspunkt, kan 
man bestämma att med jämna tidsintervall inspektera lagret och fylla upp till en viss nivå, detta 
skulle då genererar i ett återfyllnadssystem. Det är dock ofta opraktiskt att i en verklig applikation 
åstadkomma en verklig kontinuerlig inspektion. Eftersom man gärna undviker att skicka flera 
beställningar till samma leverantör alltför ofta, eller rent av flera gånger per dag, dessutom förutsätts 
att inga styrande parametrar som exempelvis förutbestämda multiplar för en fixtur existerar 
(Segerstedt, 2008). 
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3.6.5. Push & Pull 
Traditionellt sett styrs olika aktiviteter via planering och prognoser, varvid materialet kommer att 
tryckas fram (push) i ett sammanhållet parti igenom produktionslinjen, tillverkningen sker ofta i stora 
partier vilket medför en hög beläggning i de ingående operationerna medan konsekvenserna utav de 
höga partistorlekarna genererar i långa ledtider (Lumsden, 2006).  

Med planeringstryck menas en planeringsprincip som innebär att produktion och materialförflyttning 
sker utan att en förbrukande aktör auktoriserar aktiviteterna och att de i stället initieras utav den 
producerande aktören själv eller av en utanförstående central planeringsinstans i form av planer eller 
direkta beordringar (Mattsson, 2004). 

Till skillnad från tryckande styrning som främst fokuserar på hög maskinbeläggning, fokuseras i ett 
dragande produktionssystem istället på konstaterat behov, vilket innebär att ett parti beställs först 
när ett behov har fastställts, vilket sker genomgående uppströms genom produktionslinjen, därutav 
kommer produkterna dragas ut (pull) genom systemet. Den dragande produktionen har flera fördelar 
gentemot den tryckande, eftersom dessa system exempelvis är; 

 Mer effektiva i det avseendet att samma produktivitet kan uppnås men med ett lägre 
medelvärde utav PIA. 

 Lättare att kontrollera eftersom de bygger på principen av att kontrollera nivåerna för PIA. 

 Mer robust eftersom felaktigheter drabbar en mindre procentsats än vad en tryckande 
produktion genererar i, då eventuella fel tenderar att upptäckas först längre ned i 
produktionslinjen och när samtliga artiklar i batchen är färdigställda (Lumsden, 2006). 

3.6.6. Tvåbingesystem 
Tvåbingesystem är en visuell påfyllnadsmetodik som lämpar sig bäst för artiklar med lägre värde och 
jämn efterfrågan. Varje artikel förvaras i två separata behållare eller lastbärare per lagerplats. Från 
den ena behållaren sker uttag efter hand vilket innebär att den förr eller senare kommer att tömmas, 
när väl den första lastbäraren är tom börjar artiklar plockas från den andra behållaren, volymen i 
denna lastbärare bör då motsvara medelförbrukning under den återanskaffningstid som krävs för att 
återfylla den första behållaren. Den tomma behållaren signalerar behovet av återfyllnad. Signalen för 
påfyllning går därför att anpassa efter verksamhet och artikel (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2007) 
(Mattsson & Jonsson, 2003) Dock fungerar endast denna återfyllnadsmetodik i situationer där en 
beställd låda hinner levereras innan det är dags att beställa nästa (Axsäter, 1991).  

3.6.7. Kanban 
Japanska representanter uppmärksammade och inspirerades av hur varor återfylldes i olika butiker 
och supermarkets under amerikanska besök på 1950-talet. Detta födde tankarna kring hur 
direktavropsmetoder skulle kunna anpassas in i tillverkningsindustrin. Varefter varorna på 
butikshyllorna blev färre till antalet, återfylldes de. Tillämpad i industriella sammanhang, innebär 
detta att steg 1 i en process inte skall påbörja (återfylla butikshyllorna) innan den nästföljande 
operationen förbrukat den föregående leveransen från steg 1 (förbrukat ned till en utsatt 
säkerhetsnivå). När steg 2 väl når en viss bestämd punkt triggas någon form av signal till steg 1 som 
meddelar att det är dags för påfyllning. Hyllans storlek kontrollerar därför det maximala antalet varor 
som går att återfylla. Kanban är med andra ord ett verktyg, med avsikt att styra, reducera men 
framförallt övervaka flödet och PIA-nivåer. Kanban skapar en dragande produktion, uppströms 
genom produktionsprocessen, till skillnad från verksamheter som överproducerar på grund av att 
steg 1 tillverkar större kvantiteter än vad steg 2 klarar av att hantera eller ens behöver. Detta 
skapade överskott måste lagerföras, hållas spårbart och underhållas till dess att det kan behövas hos 
steg 2.. Kanban är det japanska ordet för en mängd olika uttryck däribland de vanligaste är; ”kort”, 
”biljett”, ”signal”, ”poster” och ”anlagstavla”. Kanban kommer med andra ord förhindra och 
omöjliggöra eventuell överproduktion eftersom det inte skapas några ”signaler” då varorna inte 
säljer eller rör på sig. En tom burk eller vagn kan vara en begäran om återfyllnad, och denna signal 
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kan även innehålla specificerad information om den aktuella artikeln som exempelvis ett bestämt 
antal eller dess plats (Liker, 2004). Ett implementerat Kanbansystem skapar på detta vis ett enkelt 
sätt att låta förbrukningen övergå till att anta pull-funktion, där den faktiska efterfrågan tillåts att 
styra tillverkning, eller snarare återfyllnaden (Mascolo, Frein, & Dallery, 1996). 

 
 

Figur 3.3 Exempel på hur signalerna triggar de olika operationerna i ett Kanbansystem. Eget från Lumsden(2006) 
 

Kanban kan reducera eller rentutav eliminera ett behov utav högt utvecklade datasystem för flera 
delar i tillverkningsprocessen. Även om det kan tyckas vara ett steg tillbaka, har Kanban kommit att 
visa sig vara ett steg framåt eftersom ett företags lagernivåer sänks medan frekvensen av att ha rätt 
artiklar stiger (Liker, 2004).  

Konceptet går ut på att man skall ta fram precis det som behövs på rätt ställe och inte förrän det 
behövs. Godset skall dras fram genom verksamheten. Utgångspunkten är att flödet skall styras av 
kundordern och inte av någon prognos över behovet långt fram i tiden. Metoden innebär att man 
kan bestämma mängden produkter i arbete utifrån antalet cirkulerande lastbärare. Kanbansystemet 
reagerar enbart på efterfrågesignaler vilket innebär att bara det som efterfrågas faktiskt tillverkas 
(Lumsden, 2006). 

Antalet lastbärare som rör sig fram och tillbaka mellan operationer kräver ledningsbeslut; vad som 
behöver fastställas är först antalet enheter per lastbärare, samt hur många lastbärare som skall röra 
sig mellan operationerna. Produkterna tillbringar tid i produktion, i kö, i mellanlager eller befinner sig 
i rörelse. Detta innebär att dessa beslut har en direkt inverkan på verksamhetens PIA, varför 
ledningen bl.a. måste balansera de orderunika särkostnaderna gentemot lagerhållningskostnaderna. 
Nyckeln till att bestämma ett lämpligt antal lastbärare blir att uppskatta en genomsnittlig ledtid för 
en lastbärare med en förutbestämd kvantitet. Ledtiden blir därför en funktion av total processtid per 
lastbärare, genomsnittlig kötid, samt genomsnittlig tid för materialhanteringen. Antalet lastbärare 
motsvarar den genomsnittliga efterfrågan under ledtiden plus ett visst säkerhetslager för att hantera 
vissa oväntade omständigheter, dividerat med antalet enheter i en lastbärare. Därav räknas antalet 
lastbärare ut enligt följande; 

                 
                                                

                            
 

  
           

 
 

  = antal lastbärare 
  =  förväntad efterfråga per produktionsdag, i antal enheter 
  = genomsnittlig kötid mellan processer, samt tid för materialhantering per 

lastbärare, angett i fraktioner utav en dag 
  = genomsnittlig processtid per lastbärare, angett i fraktioner utav en dag 
  = kvantitet per lastbärare 
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  = en säkerhetsvariabel för att kunna täcka oförutsedda omständigheter(Toyota 
strävar efter att aldrig överstiga 10 %) 

 
Antalet lastbärare måsten naturligtvis anta formen utav ett heltal. Genom att avrunda  -värdet 
uppåt ökar lagernivån, medan det motsatta reducerar lagernivån. Antalet enheter per lastbärare och 
säkerhetsvariabeln är lätta för verksamhetsledningen att justera för att finna en lämplig lagernivå, 
vilket gör att nivåerna inom systemet är relativt lätta att finjustera (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 
2007). Dimensionering utav ett Kanbansystem bör ta hänsyn till efterfrågan, artiklarnas fysiska 
storlek och den tillgång av yta som återfinns där artiklarna kommer att bearbetas eller förvaras. Ofta 
skiljer sig antalet artiklar per lastbärare åt beroende på dess storlek, om samma lastbärare används 
för samma artiklar, alternativt används ett sammanhängande antal artiklar i lastbärare som antar 
olika former eller storlekar (Johnston, 1990).  

För att en direktavropsmetod som Kanban skall kunna användas på ett effektivt sätt måste ett antal 
olika miljökrav uppfyllas. Däribland ställs stora krav på små orderkvantiteter samt korta och stabila 
genomloppstider. I fråga om maskinkapacitet och arbetstid bör flexibiliteten vara hög (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 

3.6.8. CONWIP 
Det lättaste tillvägagångssättet att upprätthålla ett konstant produktionsflöde är med hjälp utav av 
fysiska kort eller behållare. Råvaror anländer och placeras i kö vartefter förbrukningen fortgår. Först 
när ett tillgängligt CONWIP kort finns tillgängligt tillåts tillverkning att initieras och släpps in i 
körplanen. Dessa kort kan vara laminerade pappersark, metall eller plasttaggar eller rent av den 
tomma lastbäraren själv. Eftersom artiklarna rör sig genom ett känt antal operationer behöver korten 
inte vara utformade med mer än enklast möjliga grunddata (Spearman & Hopp, 2001). Till skillnad 
från Kanban där en signal används mellan olika arbetsstationer, följer CONWIP en och samma signal 
hela produktionslinjen igenom, och när kapacitetsutrymme finns tillgängligt för en ny order initieras 
den. Detta är följaktligen skälet till att metoden kallas just CONstant-Work-In-Process, eftersom 
systemet uppmuntrar till en konstant produktion (Spearman, Woodruff, & Hopp, 1990).  

 
Figur 3.4 Exempel på hur signalerna triggar de olika operationerna i ett CONWIP-system. Eget från Lumsden(2006)  

 

Med hjälp av CONWIP kan därför användaren styra och kontrollera blir det maximala värdet utav PIA 
i systemet (maximala buffertstorlekar och antal lagringsplatser). Genomsnittligt PIA blir därför ett 
resultat av processernas variationer, vilket innebär att ett resursutnyttjande blir högre med CONWIP 
jämfört med Kanban (Segerstedt, 2008).  

Varefter att lastbärare töms placeras de i en kölista, dvs. i en backlogg. Finns inte utrymme i systemet 
tillåts heller ingen mer lastbärare in, för att inte överskrida de förutbestämda nivåerna för PIA. 
Turordningen i backloggen kan ändras för att undvika onödiga ställ eller släppa fram order med 
högre prioritet, men väl inne i systemet hanteras samtliga order enligt FIFU-principen, vilket innebär 
att sekvensen av produkter i flödet inte kommer att förändras efter att de initierats (Spearman & 
Hopp, 2001).  
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Generaliserat fungerar CONWIP-loopen enligt följande; 

 En order placeras i backloggen i väntan på att tillåtas in i systemet. 

 Tillverkningen tillåts att initieras då systemet signalerar att det finns ledig kapacitet. 

 Order som har legat längst i backloggen förs då in i systemet enligt FIFU-principen. 

 Order förs sedan genom tillverkningen i samma sekvens som de släpptes från backloggen. 

 Då order har färdigställts vid varje operation i CONWIP-loopen signaleras den lediga 
kapaciteten. 

Vid en mer komplex produktion måste hänsyn tas till processtider, i synnerhet hos flaskhalsen för att 
undvika att det byggs upp alltför stora mellanlager framför dem. Genom att begränsa antalet kort 
som kan placeras i kö kommer operationerna kunna hållas sysselsatta hela tiden (Spearman & Hopp, 
2001). CONWIP leder till ett högre tempo i produktionskedjan, genom att operatörernas flexibilitet 
hämmas kommer fokus att hamna på att färdigställa de order som placeras i kö (Spearman & Hopp, 
2001).  

3.7. KAPITALBINDNING 
Hög leveransservice i form av snabba leveranser till kund, hänger ofta ihop med stora 
färdigvarulager, innehållandes en mängd artiklar eftersom kunder tenderar att vilja ha artiklar i olika 
utföranden. Lagret skapar därför kapitalbindning och av den orsaken kostnader. En annan förhållning 
till snabb leveransservice kan annars vara att ha en stor tillgänglighet för att snabbt kunna expediera 
order, vilket dock skapar ett lågt resursutnyttjande och därmed ökade kostnader. Därför handlar 
mycket om att genomföra en svår avvägning mellan resursutnyttjning, kapitalbindning och 
leveransservice (Segerstedt, 2008).  

 
Figur 3.5 Beskriver förhållningen kring en snabb leveransservice. 

 

Verksamhetens tillgångar delas huvudsakligen in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Anläggningstillgångar menas förenklat tillångar avsedda för att användas för stadigvarande bruk. 
Med andra ord är det fråga om fabriksbyggnader, produktionsutrustning eller andra inventarier.  

Omsättningstillgångar representerar tillgångar som inte är av varaktig karaktär utan är avsedda för 
ständig omsättning. I allmänhet finns två framträdande poster i form utav lager och kundfordringar. 
Ur kapitalbindningsperspektiv är i huvudsak förråd, produkter i arbete (PIA), och färdigvarulager av 
betydelse (Mattsson & Jonsson, 2003). Eftersom kapitalbindningen har en stor inverkan på 
verksamhetens räntabilitet, dvs. företagets förhållande mellan dess vinst och investerat kapital. 
Kapitalbindning delas in i tre alternativa effektivitetsmått; 

Kapitalbindning i absoluta tal – Vilket är det enklaste sättet att redovisa det bundna kapitalet, i ett 
direkt lagervärde för respektive förråd, PIA och färdigvarulager. En nackdel är att lagervärdet inte 
ställs i något förhållande vilket gör det till ett väldigt begränsat effektivitetsmått. 
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Omsättningshastighet i lager – Genom att använda lagrets omsättningshastighet blir istället 
kapitalbindningen jämförbar. 

                          
               

                                              
 

Utleveranserna bör värderas till en kostnad för sålda varor, medan kapitalbindningen värderas som 
absoluta tal. Omsättningshastigheten uttrycker således ett förhållande mellan värdet av ett totalt 
materialflöde under en viss tidsperiod och det kapital som genomsnittligt funnits bundet inom flödet, 
huvudsakligen i form av lager. 

Lagrets täcktid – Uttrycker ett förhållande mellan kapitalbindningen i lager i förhållande till 
verksamhetens omfattning. 

 

                
                                                  

                      
 

Lagrets täcktid genererar ett mått på hur många veckors utleveranser som inneliggande lager 
motsvarar. Tidsenheten 52 används för en veckobaserad utleverans sett till årlig basis vilket 
naturligtvis gör den flexibel för att anpassas efter varje verksamhet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

3.8. SLÖSERIER – MUDA 
En grundpelare och filosofi inom TPS (Toyota Production Systems) är att eliminera alla typer av 
slöserier som förekommer där inget värde tillförs själva produkten, en grundläggande fråga är vad 
kunden vill ha ut av den aktuella processen. (Kunden kan naturligtvis både vara intern och extern) 
Detta definierar värde, genom att observera en process utifrån en kunds perspektiv går att separera 
värdeskapande från icke värdeskapande aktiviteter. Toyota har identifierat sju huvudsakliga slöserier, 
varav samtliga är applicerbara inom tillverkningsindustrin. 

Överproduktion   
Att producera varor utöver kunders efterfrågan, genererar slöserier som personalöverskott, 
lagerkostnader och transportkostnader på grund av allt för stora lager. 

Väntetider   
All tid som produkter ligger och väntar ses som slöseri. Väntan kan uppstå på olika sätt exempelvis 
får den första artikeln i en större batch vänta på de resterande, medan den sista artikeln får invänta 
sin tur. Produkter kan även placeras i kö innan operationer eller invänta transport. Väntan kan även 
förorsakas av dålig balansering eller materialbriser (Segerstedt, 2008). Enligt Lumsden (2006) finns 
undersökningar som tyder på att en produkts väntetid ofta kan uppgå till 90 % av dess totala ledtid. 
Vilket innebär att det tillförda värdet i produkten endast sker under en bråkdel av dess ledtid och att 
resten av tiden är rent slöseri.  

Transporter  
Onödiga transporter är i sig slöserier då de inte tillför något värde till produkten, varför antalet 
nödvändiga transporter bör revideras för att därefter minimeras till antalet. 

Överbearbetning  
All bearbetning utöver kundens behov eller krav som de framförallt inte är villiga att betala för, ses 
som slöseri. Överbearbetning kan först anses motiverad då det förenklar andra delar utav 
produktionen.  
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Lager  
Ytterst få artiklar tillförs värde av att ligga still på lager, varför lagerhållning bör minimeras alternativt 
elimineras. 

Förflyttningar  
Onödiga förflyttningar, rörelser och moment som genomförs i samband med produktionen är rena 
slöserier, exempelvis att leta, behöva sträcka sig och framförallt behöva gå, varför de bör ifrågasättas 
och elimineras.    

Defekta produkter  
Att tillverka och därefter skicka felaktiga produkter vidare i produktionskedjan är rent slöseri och bör 
undvikas. Framförallt som det får konsekvenser som exempelvis reparationer, omarbetning, 
kassationer och kvalitetskontroller som alla är både ansträngande och tidskrävande.   

En åttonde variant av slöseri omnämns i olika litteratur, vilken även bör nämnas; Liker(2004) väljer 
att kalla denna punkt för outnyttjad kreativitet, medan Lumsden (2006) väljer att dela upp det 
åttonde slöseriet i oanvända resurser men även resurser som används på ett felaktigt sätt. Dock 
grundar de sig i att ta till vara på exempelvis kunskaper och erfarenheter, olika förmågor eller idéer 
som de anställda besitter.  

Samtliga typer av slöserier är vanligt förekommande inom både industri och logistik (Lumsden, 2006). 
Samtliga slöserier går att koppla till varandra, men det mest fundamentala slöseriet anses vara 
överproduktion. Överproduktion resulterar i oönskade lagernivåer av produkter som kommer att 
placeras i kö och flyttas genom operationer, där flertalet av dessa återskapar samma slöserimönster. 
Dessa lager vilseleder och framförallt hindrar den nödvändiga motivation som krävs för att 
genomföra potentiella förbättringsarbeten (Liker, 2004). Detta innebär att slöserier bör systematiskt 
elimineras (Segerstedt, 2008). Traditionell kostnadsbesparing fokuserar i huvudsak på den 
värdeskapande aktiviteten, medan Lean främst fokuserar på att eliminera den icke värdeskapande 
tiden, som i regel motsvarar en avsevärt större andel av den totala ledtiden (Liker, 2004). 

3.9. POKA-YOKE 
Ett tillvägagångssätt att bygga in kvalitet i en produkt eller process, är att använda sig av olika 
metoder för att säkerställa att inga felaktigheter förekommer. En sådan metod är känd från Japan, 
vid namn Poka-yoke, som är till för att reducera om inte t.o.m. eliminera eventuell felaktigheter 
skapade av mänskliga faktorer. Man talar ofta om Poka-yoke anordningar som förhindrar att 
felaktigheter kan uppstå, exempelvis moduler som måste sättas samman på ett särskilt sätt för att 
ens kunna komma vidare. Genom att använda sig av liknande tänk i olika moment går det att 
reducera och framförallt förebygga felaktigheter skapade av just mänskliga faktorer (Krajewski, 
Ritzman, & Malhotra, 2007). 

3.10. PERSONALHANTERING 
En viktig aspekt för att uppnå högre produktivitet och därmed servicenivåer, är att främst jobba med 
personalhantering. Gunasekaran et. al. (1998) benämner vid flertalet tillfällen vikten utav 
arbetstillfredsställelse för att kunna uppnå bättre resultat. Utan att blanda in personal i större 
förändringar och förbättringsåtgärder är dessa många gånger redan på förhand dömda att 
misslyckas, eftersom människor tenderar att uppvisa ett naturligt motstånd till förändringar.  

3.11. BERÄKNING AV LEDTIDER 
Vid beräkning av ledtiders extremfall tas ej hänsyn till att tidsbesparande moment är genomförbara 
under en artikels cykeltid, utan alla tider är beräknade utifrån att samtliga delmoment sker i följd 
enligt figur 2.1. Dessvärre har varierande volymer gjort att någon komplett ledtid ej har insamlats, 
speciellt utav de artiklar som innefattas utav flera operationer. För att kunna uppskatta en ledtid 
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placerades därför ett procentuellt påslag på de värdeskapande tiderna, dvs. cykeltiderna. Ledtider 
som ansågs orimligt låga trots detta påslag beräknades med en schablonmässigt pålagd tid som bör 
motsvara eventuella kö- och väntetider. Dessa olika påslag har till uppgift att generera i överdrivna 
ledtider för att med all säkerhet se till att batcherna har möjlighet att genomlöpa produktionslinjen 
utan att skapa artikelbrist. Cykeltiderna beräknades utgöra 20 % av den totala ledtiden, och en lägre 
procentsats valdes ej eftersom det skulle drabba artiklar med långa cykeltider alltför hårt. Dessutom 
vet författaren sedan innan att antalet lastbärare ändå kommer att behöva överdimensioneras.  

3.12. BERÄKNING AV SKIFT 
För att utöka säkerhetsfaktorerna i dimensioneringarna av lagernivåerna, räknas skiften med 80 % 
utnyttjande. D.v.s. att en arbetsvecka med enskiftes- respektive tvåskiftesarbetspass om 8 timmar 
generar i kapaciteter enligt följande formel; 

Enskift;              eller Tvåskift;                      

Samtliga beräkningar utgår därför ifrån att en arbetsdag motsvarar 32/5 = 6,4 timmars effektivt 
arbete. 

3.13. BERÄKNINGAR AV ANTAL LASTBÄRARE 
Säkerhetsparametern α har beräknats som godtyckliga 0,3 istället för Toyotas 0,1. Detta trots att 
ledtiderna för artiklarna som passerar Detaljrobot överdrivs genererar uträkningarna i extremt låga 
lastbärarbehov. Detta beror främst på förhållandet mellan efterfrågan och återskapandetakten. Ett 
exempel visar däremot hur fästramarna kan beräknas. En arbetsdag eller skift har tidigare definierats 
motsvara 6,4 timmar effektivt arbete, vilket innebär att två fästramar som totalt skulle innebära 24 
timmars genomloppstid, omräknas till 3,75 dagar. Detta ger ett exempel enligt följande; 

     
            

 
 

     = Behov utav lastbärare 
    =  efterfrågan är 1 enhet per produktionsdag  
      = genomloppstiden på 24 timmar omräknas till 3,75 för att anges i fraktioner utav en
  dag/skift. 
    = kvantiteten per ”lastbärare” är 2 enheter. 
  = 0,3 = säkerhetsvariabeln utökas till godtyckliga 0,3. 
 
Tilläggas bör att dessa uträkningar endast fungerar som riktmärken för undersökningen, och trots 
resultaten kommer ett koncept rekommenderas att initialt överdimensioneras för att undvika 
lagerbrister.   
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4. NULÄGESBESKRIVNING 
Kapitlet beskriver dagens produktionsupplägg och dess ingående delar hos uppdragsgivaren. Tanken är att 
projektet skall avgränsas utav väggarna som åtskiljer svetsarna från måleriet. Mer ingående beskrivs 
arbetsgången hos produktionsgrupperna Bänkrobot och Detaljrobot. Dessutom nämns övriga berörda grupper 
och delar inom examensarbetes omfattning.  

4.1. PRODUKTIONSUPPLÄGG OCH MATERIALFLÖDE 
Produktionsupplägget hos Car-O-Liner är funktionellt där likartad produktionsutrustning är 
sammanförd. Artiklarna transporteras till en produktionsgrupp för en speciell bearbetning, för att vid 
färdigställd operation transporteras vidare till nästkommande produktionsgrupp för nästa typ av 
bearbetning. Produktionslinjen kan i huvudsak delas in i fem olika sekvenser.  

 
Figur 4.1 Den studerade produktionslinjens huvudsakliga operationer och produktiongrupper. 

 

Första delen är svetsning där ämnen, bearbetat i olika grad från leverantörer passerar genom de 
olika produktionsgrupperna Bänkrobot eller Detaljrobot. Genom rapporten benämns dessa i 
huvudsak, då de sätter takten även för efterföljande operationer. Vid Detaljrobot svetsas i majoritet 
de flesta tillbehören till Car-O-Liners olika riktbänkar och bord, medan Bänkrobot främst är anpassad 
till att ta hand om de större och mer skrymmande produkterna. Alla ämnen och material som 
passerar och förädlas genom de analyserade produktionsgrupperna är utav stål. Färdigkapade järn- 
och stålämnen köps in från diverse underleverantörer. Under verksamhetens tak återfinns även ett 
konsignationslager från BE Group som skall motsvara två månaders materialbehov.  

Vidare förädlas nästintill samtliga artiklar genom ytterligare operationer, artiklar som härstammar 
från Detaljrobot passerar främst Horisontalfräs, medan fästramarna planas ut med hjälp utav 
Portalfräs där även spår fasas ut för att fästramarna senare skall kunna komplettera med diverse 
tillbehör. Artiklarna skall normalt tvättas alternativt blästras för att säkerställa dess renhet och 
därigenom uppnå bästa möjliga resultat vid lackeringen. Ett fåtal artiklar trumlas och skickas därefter 
vidare till extern ytbehandling. 

Slutligen monteras artiklarna till kompletta produkter som sedermera paketeras för att till slut 
levereras ut till kund. 

Personalen på svetsavdelningarna arbetar normalt i tvåskift med i snitt åtta timmar per skift, men 
använder sig för stunden fortfarande utav treskift efter den höga orderingången. Tillgänglig 
produktionstid per skift kan variera kraftigt i samband med produkters olika prioriteringsgrad samt 
oplanerade möten och raster. 

4.1.1. Produkter i arbete (PIA) 
Tanken är att all produktion som passerar Bänkrobot skall ske mot direkt kundorder, och generellt 
gäller ingen tillverkning mot lager. Däremot förekommer det allt oftare att ett visst överlager skapas 
från Detaljrobot för att snabbt kunna stilla kundbehovet då dessa artiklar styrs utav multiplar 
bestämda ur produkternas fixturer. Båda arbetsgrupperna skall styras utifrån respektive körplan, 
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men som även kan komma att ändras för att eliminera eventuella ställtider. När samtliga artiklar är 
klara enligt tillverkningsordern rapporteras de som färdigställda för att sedan levereras till ett valfritt 
pallstallage i nära anslutning till nästkommande operation.  

4.1.2. Materialförsörjning och lager 
Både Bänkrobot och Detaljrobot är i behov av flera olika ämnen för att tillverka respektive artikel. I 
dagsläget får Detaljrobot sitt ankommande material levererat inom produktionsgruppens gränser 
och därefter får svetspersonal vid tillfälle placera materialet på lämplig lagerplats. All transport av 
material sker med hjälp av truck. Utdragsenheter i sedvanliga stallage återfinns i anslutning till de 
olika produktionsgrupperna, för att underlätta materialhanteringen. Då artiklar inte har några fasta 
platser placeras de där det får plats. Lagerföring av material och PIA sker normalt på pall alternativt i 
så kallade tvättracks, en metallpall med krage anpassad att kunna placeras direkt i tvätten. 

Bänkrobot arbetar med större och skrymmande material, där flera av dessa ämnen tillhör det 
tidigare nämnda konsignationslagret. Dock behöver de längre balkarna som utgör stommen till 
riktbänkarna riktas innan de skickas till häftning och svets. Därför kräver dessa artiklar större 
utrymmen och svängrum. När delarna väl är riktade levereras de till Bänkrobot. Mindre artiklar finns 
förvarat i utdragsenheter i anslutning till området där häftningen utförs.  

  
Bild 4.1 Utdragsenheter innehållandes mindre ämnen till 
Häftning (Bänkrobot). 

Bild 4.2 Utdragsenheter innehållandes ämnen till Detaljrobot, vy 
varifrån lagerplatserna fylls på. 

4.1.3. Tryckande produktion 
Varje produktionsgrupp jobbar efter ett eget separat körschema, Resultatet av dessa körplaner kan 
återfinnas på nästintill samtliga ”fria” ytor runt om i fabriken. Planeringssätt med denna typ av 
tryckande produktion resulterar i att order påbörjas trots att de inte kommer att kunna färdigställas 
längre nedströms i senare processer på grund av saldodifferenser. Detta drabbar framförallt 
monteringsavdelningen, vilken ofta kommer att bli stillaståendes då deras monteringsorder blir 
inkompletta i väntan på rätt material. Bild 4.4 visar uppskattningsvis 25-30 gula Fäste 1+2+3 redo för 
montering medan det bredvid ligger två stycken gråa Dragriktararmar. 

   
Bild 4.3 Lackerade fästramar och 
Speedbord som inväntar montering. 

Bild 4.4  Lackerade artiklar främst 
tillhörande dragriktarna D16 och Q16, 
inväntar montering. 
 

Bild 4.5  Svetsade Speedbort som 
inväntar tranpport. 

Genom att försöka styra varje process med en egen körplan försvåras processerna nedströms 
ytterligare, vilket minimerar chanserna till att få fram rätt artikel, rätt kvantitet och framförallt i rätt 
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tid. Dock skulle en renodlad kundorderstyrd produktion bli svår att upprätthålla eftersom en 
tidskrävande artikel som exempelvis Bänkfäste B39BR - 30928 har sålts i varierande kvantiteter 
mellan 1 och 40 till antalet, sett från 2009-01-01.  

Då produktionen är tänkt att vara kundorderstyrd innebär det att varje produktionsgrupp ständigt 
jobbar med varierande batchstorlekar. Variationerna ökar ytterligare då akuta order kan komma att 
adderas till antalet för att de inte uppfyller affärssystemets EOK eller för att de inte överensstämmer 
med en för artikeln styrande multipel. Denna överproduktion bidrar till att efterföljande processer 
inte får tillgång till artiklarna innan varje överdimensionerad batch är färdigställd vilket genererar i 
ett ryckigt flöde som blir allra mest påtagligt desto större batcherna är. Detta händelseförlopp är som 
mest påtagligt innan måleri och montering. 

4.1.4. Ankommande gods 
Som första anhalt för materialhanteringen har personalen här främst till uppgift att stämma av 
godset mot ordersedlarna och därefter rapportera in det ankomna godset i affärssystemet och 
sedermera lagerlägga godset på dess rätta plats. Dock sker ingen regelbunden ankomstkontroll av 
det ankommande godset, vilket innebär att avvikande gods kan komma att placeras i anslutning till 
detaljrobotsvetsen och i värsta fall upptäckas först efter en eller flera körningar. Detta kan leda till 
allt från omarbetning till kassation och därigenom till förseningar, framförallt i den avslutande 
monteringsprocessen, och försena leveranserna ut till kund. 

Material till konsignationslagret placeras där det lämpligen finns utrymme vilket innebär att när det 
väl behövs, får svetsaren själv leta rätt på det. Den enda information han får är att det skall finnas på 
lagerplats 0. Lagerplatsen innefattas av uppskattningsvis 260 stycken hyllplatser, avsatta endast för 
artiklar från den aktuella leverantören. Dock används uppskattningsvis hälften av platserna för eget 
gods av olika karaktär. 

4.1.5. Produktstrukturer 
Inga standardiserade operationsnummer är lagrade i affärssystemet, utan varje operation har 
tilldelats ett godtyckligt nummer för varje artikel för att till huvudsak säkerställa att operationerna 
hamnar i rätt ordning i förhållande till varandra. Operationernas benämningar saknar även de något 
slags standardiserat upplägg, vilket får till följd att varje artikels tillverkningsorder får ett unikt 
utseende. I produkternas tillverkningsorder återfinns i samtliga fall en avslutande operation i form av 
målning alternativt extern ytbehandling. Noterbart är att operationsupplägget enbart skiljer sig hos 
fästramen Quick42 och dess lyft, bestående utav inner- och yttersax samt bottenram, där det ej 
återfinns någon slags ytbehandling som avslutande operation. 

I dagens produktionsupplägg återfinns ingen operation som skulle kunna motsvara den tid som krävs 
för varje produktionsorders ämnesförsörjning, exempelvis med benämningen kittning. Förvisso sker 
ingen organiserad avrapportering, men det är tydligt att ingen ansvarsroll eller operation är direkt 
kopplad till materialförsörjningen. 

4.1.6. Icke värdeskapande aktiviteter 
Längs hela värdeflödeskedjan återfinns slöserier från samtliga åtta kategorier. Ibland dem kan 
överproduktion anses vara den främsta, vilket ofta även är upphov till andra former av slöserier.  

Överproduktion   
Vanligt förekommande är att tillverkningsorder utökas för att överensstämma med olika styrande 
multiplar för maskiner och robotar. Dock finns inga lagerplatser eller klara rutiner för hanteringen av 
de överproducerade artiklarna som inte är beställda av kunder. 
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Väntetider  
Beroende på hur olika artiklar prioriteras skapas mycket väntetid för svetsarna, tid som mycket väl 
skulle kunna nyttjas på andra sätt än enbart städande.  

Transporter   
Vid Detaljrobot går mycket tid åt för att omplacera ämnena i den stund då artiklarna väl skall svetsas, 
då svetsaren gärna vill ha sitt material för den aktuella ordern inom rimlig avstånd till den aktuella 
arbetscellen. Då pallarna inte har fasta lagerplatser kan denna flytt ta lång tid eftersom det även går 
tid åt att leta rätt på samtliga ämnen, därefter skall en omplacering genomföras, och viktigt är då att 
inte flytta på ämnen som för stunden används i en av de övriga arbetscellerna. Om flera olika 
tillverkningsorder skall genomföras samma dag uppstår därför väldigt mycket tidssvinn. Samtidigt bör 
noteras att utdragsenheterna slits onödigt mycket då pallarna ibland kan byta plats flera gånger per 
dag. Under tillverkningsprocessen från ämnen till färdigmonterade artiklar sker all transport med 
hjälp av truck, och ofta genomförs denna transport utav svetsare. Detta innebär tidsförluster i form 
av transporter och onödig hantering som istället skulle kunna användas till värdeskapande tid. Se 
exempelvis bilaga 1. 

Överbearbetning   
Ofta kan det dyka upp material som inte uppfyller den kravspecifikation eller ritning som skickats till 
leverantör. Detta innebär att svetsarna blir tvungna att exempelvis grada av materialet själva, och 
utan systematisk och ordentlig uppföljning kommer nästkommande leverans säkerligen generera i 
samma behov utav överarbete. 

Lager  
Stora utrymmen och tomma stallage gör det enkelt för personalen att dölja de produkter som 
befinner sig i arbete mellan processerna och binder därför höga PIA värden. Än värre är okontrollerat 
gods eftersom de överproducerade artiklarna hamnar på ett ställe medan den efterföljande batchen 
av samma artikel kan hamna på en annan.  

Förflyttningar  
När väl Detaljrobot har flyttat alla pallar till lämpliga utdragsenheter inför ett påbörjande av en 
batch, måste svetsaren fortfarande röra sig fram och tillbaka för att hämta ämnen i rätt antal vilket 
genererar i många onödiga meter sett över en arbetsdag, arbetsvecka, arbetsmånad o.s.v.  Dessutom 
finns inga ordentliga rutiner för var färdiga artiklar skall förvaras, detta har till effekt att svetsaren 
ibland blir tvungen att flytta runt sina tvättracks och pallar. Ibland kan även batcher vara så pass 
stora att exempelvis flera tvättracks behövs, vilket kan innebära att svetsaren blir tvungen att åka 
hämta flera. 

Defekta produkter 
All tid som åtgår för att inspektera och eventuellt korrigera fel från leverantörer klassas som 
defekter, och tack vare svetsarnas goda produktkännedom är kasseringar relativt ovanliga.  

Outnyttjad kreativitet 
Verksamheten har ingen utstuderad plan på hur idéer och kreativitet kan uppmuntras och tas tillvara 
på. Idéer kan dyka upp allteftersom, men någon strukturerad insamling genomförs ej i dagsläget. 
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4.2. INFORMATIONSFLÖDET 

4.2.1. Huvudplanering 
Tillverkningen styrs och övervakas genom planering och beredning i affärssystemet Jeeves. För att 
säkerställa materialtillgången triggas materialköp utav prognoser, och prognoserna rekommenderar 
kvantiteter utav samtliga artiklar och ämnen som skall tillverkas vid utsatta datum. Detta skapar även 
ett approximativt behov utav av samtliga berörda operationer och produktionsavsnitt. 

4.2.2. Detaljplanering 
Med hjälp utav detaljplaneringen (Håkan Arnesson) sammanvävs prognoser och skarpa kundorder 
och ersätts successivt utav tillverkningsorder. För att inte tillverka mot både prognos och kundorder 
släcks prognoserna när de kommer 14 dagar ifrån aktuellt datum, vilket gör att de inte längre har 
någon inverkan på systemet. I detaljplaneringens uppgift ingår även att lämna ordererkännelser till 
kund. Normalt ligger ledtiden från placerad order till leverans på fyra veckor, beroende på kund och 
orderns omfattning. 

Detaljplaneringen utmynnar i rekommenderade körplaner, som på daglig basis kan komma att 
uppdateras för att kunna omprioritera vissa order och kunna möta utlovade leveranser. Det 
slutgiltiga fastställandet för vad som faktiskt tillverkas eller monteras sköts av respektive teamleader, 
varefter tillverkningsorder eller monteringsorder placerats i körplanens kö. I körplanen är det främst 
upp till dem att genomföra eventuella omprioriteringar för att säkerställa en flytande 
produktionstakt. 

4.2.3. Tillverkningsorder  
I dagsläget skrivs tillverkningsorder vid Detaljrobot ut av aktuell svetsare, därför finns arbetsstation 
försedd med skrivare i nära anslutning. Då Bänkrobot däremot är beroende av att få sina ämnen 
transporterade till sig, med tanke på ämnenas storlek och vikt, blir därför tillverkningsorder utskrivna 
i ett tidigare skede och följer sedan materialförsörjningen till den aktuelle svetsaren.  

Fortlöpande placeras nya tillverkningsorder i körplanen vilka når ut elektroniskt till respektive 
produktionsgrupp. Varje produktionsgrupp har därför tillgång till all framtida produktion, dock syns 
inget annat än prognoser längre fram i körplanen.  

4.2.4. Parametervärden 
För att kunna planera och starta tillverkning i tid för att möta kundernas önskade leveransdatum, har 
respektive artikel och process möjlighet att styras utifrån olika parametervärden lagrade i 
affärssystemet Jeeves. Relevant parametervärde som är inlagt i systemet är stycktid per artikel, då 
ingen hänsyn är tagen till ställtid. Dock har det sedan tidigare genomförts beräkningar och 
uppskattningar för att kunna bestämma en EOK för varje artikel. Dessa så kallade EOK:n är dock mer 
styrda av befintliga multiplar i de olika produktionsavsnitten eftersom ingen hänsyn vid 
uträkningarna har tagits till ställtiderna och deras medförda kostnader. Vad verksamheten då 
benämner EOK är därför snarare en approximerad tillverkningskvantitet, baserad på erfarenhet och 
magkänsla.  

Ställtider och cykeltider har varit väsentliga för examensarbetets fortgång vilket medfört att de i 
sånär som fullständig utsträckning har verifierats och har visat sig skilja sig åt från de befintliga 
cykeltiderna. Affärssystemet Jeeves förmedlar alltså inga ställtider utan enbart stycktider. 
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Benämning Art.nr. ”EOK” Multipel CT DRS Uppmätt CT 

Fäste 1+Fäste 2+Fäste 3 36570 10 1 16,5 18,5 

Pelarstöd 30854 60 4 5 5 

Körstopp 1/Körstopp 2 30873/39874 20 2 27,5 5,5 

B636 Kättingfäste Speed 32967 0 4 21,6 5 

Bendel KPL . 36755 60 4 10,5 10 

Dragriktarbalk bakre 32734 24 4 20 21,5 

Dragriktararm 30401 30 1 9 9,5 

Drive on Ramp 41079 8 2 15 15,5 

Holder 39716 30 4 12 7,5 

Bult KPL. 30398 80 16 7,5 6 

Balk KPL. 32987 30 1 9 7 

Bordsinfästning 32739 20 1 20,5 3,5 

Dragarm Speed 32711 26 2 16 11,5 

Q16 Fäste2+Fäste3 39948 9 1 16,5* 11,5 

Q16 Fäste1 39629 - 1 - 5,5 

Bracket (Q63) 39710 40 4 12 10,5 

Console 41448 0 4 19 6,5 

Ledarm 34061 96 6 16 9 

Saxarmsfästled 32657 36 12 41 9 

Bänkfäste B34BR 30868 48 4 11 11,5 

Bänkfäste B39 30129 40 4 10,5 11 

Bänkfäste B310 31949 12 4 10,5 10 

Bänkfäste B34MK 30688 20 4 10,5 11 

Bänkfäste B39BR 30928 40 4 11 12,5 

Padsfäste 32698 96 4 13 8 

Trackplate E101 35187 20 4 21,5 33 

Trackplate E100 35188 20 4 24 20,5 

Bottenplatta 30396 30 2 6,5 5,5 

Bottenplatta Q16 39627 20 2 6,5 5,5 

Vinkel svetsad/Fästplatta 30089/30090 2 16 29,5 7,5 

Tippskydd KPL. 32082 20 2 7,5 4,5 

Spännback B110 31964 60 6 5,5 5,5 

Holder E145 35182 40 4 9,5 4,5 

Snabbkrampa B110 31969 21 3 8,5 5,5 

 
Tabell 4.1 Beskriver cykeltider hämtade från affärssystemet och jämförs med de insamlade från observationer. 
* Tiden inkluderar Q16 Fäste1+Fäste2+Fäste3, men Q16 Fäste1 är särskiljt genom en egen operation - Q16 Fäste1. 
 

Tabell 4.1 visar en jämförelse över de stycktider som är registrerade i affärssystemet och återger en 
grov bild utav hur grundliga de befintliga parametervärdena är. Tydligt syns att ingen kontinuerlig 
uppföljning eller uppdatering sker i systemet, och i vissa fall (rödmarkerade värden) saknas relevant 
information. Dessa har kompletterats med hjälp av författarens observationer. När tillverkningsorder 
skapas tas ingen hänsyn till kapacitet, utan samtliga order placeras i kö med förhoppningar om att 
färdigställas snarast möjligt. Omprioriteringar kan alltså förekomma som tidigare nämnt. 
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4.3. PRODUKTIONSFLÖDET 

4.3.1. Bänkrobot – 3404 (Häftning – 3401) 

Om gruppen 
I detta produktionsavsnitt finns möjlighet att använda roboten i två olika riktningar, vilket möjliggör 
en högre nyttjandegrad ifall den brukas rätt. Idag används främst den högra lägesställaren till de 
längre, större och otympliga fästramarna, medan den vänstra lägeställaren istället används för de 
mindre artiklarna som till skillnad från den högra kräver fixturpalletter som används för att fixera 
ämnena då de svetsas samman till riktbänkarnas olika lyftanordningar. 

Produktionsavsnittets styrs av tillhörande teamleader som följer avdelningens körplan och assisterar 
svetsaren genom att förtydliga vad som skall tillverkas genom att han fyller i en tillverkningstavla 
med en föreslagen tillverkningstakt. Produktionsgruppen blir därefter servad med nödvändigt 
material från olika lagerplatser. Anmärkningsvärt är att ämnena ofta kommer i större sändningar än 
vad tillverkningsorder uttrycker, vilket gör att mycket oanvänt material blir ståendes tills tid finns att 
återplacera det på lämplig lagerplats. Se exempelvis bilderna 4.6 och 4.7.  

  

 

Bild 4.6 Överblivna ämnen som inväntar nya order 
alternativt att bli omplacerade. 
 

Bild 4.7 Överblivna ämnen som inväntar nya order 
alternativt att bli omplacerade. 

 

De största störningarna har under senare tid reducerats enligt personalen, men vissa materiella 
avvikelser kvarstår.  Av författaren har det uppdagats att roboten tenderar att ibland kunna stanna 
av olika anledningar, stopp som förövrigt ej loggas, men som kan generera i långa 
produktionsförskjutningar om de inte upptäcks tillräckligt fort.  

Artiklar 
Artikelvariationen som passerar produktionsgruppen är betydligt mindre än hos den närliggande 
Detaljrobot. Dock är artiklarna som tidigare nämnt större och betydligt mer otympliga. Fästramen 
eller bordets modellbetäckning insinuerar även dess längd. 
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Vänstra Lägesställaren 

Speed 2500 - 32705 

Speed 2900 - 32899 

Speed - Bottenram - 32400 

Quick42 - Bottenram - 42302 

Benchrack - Bottenram - 32551 

Quick42 - Innersax - 42301 

Benchrack - Innersax - 32550 

Benchrack - Innersax (först.) - 34029 

Quick42 - Yttersax - 42300 

Benchrack - Yttersax - 32546 

Benchrack - Yttersax (först.) - 34028 
 

Högra Lägesställaren 

Fästram Quick42 - 42303 

Fästram Benchrack 4200 - 30842 

Fästram Benchrack 5000 - 30887 

Fästram Benchrack 5500 - 30836 

Fästram Benchrack 6300 - 33991 
 

Tabell 4.2 Lista över de artiklar som passerar den 
vänstra lägesställaren i Bänkrobot. 

 

Tabell 4.3 Lista över de artiklar som passerar den 
högra lägesställaren i Bänkrobot. 
 

Noteras bör att inner- och yttersaxar består av två saxben vardera som svetsas i en separat fixtur. 
Detta moment ingår i tillverkningsordern som exempelvis Benchrack innersax komplett. Detta 
medför att det kan behöva genomföras två fixturbyten för att exempelvis sammanställa en 
Benchrack innersax.  

Till den längsta Benchrackmodellen förstärks, i en föregående operation, de tillhörande saxbenen. 
Detta för att sedan svetsas i samma fixtur som övriga Benchrack saxar, detta moment genomförs då 
modellen avser att hantera större fordon vilket då kan generera i en större belastning på saxarna. 
Saxar tillhörande Speedborden manuellsvetsas i en separat arbetsgrupp placerad bortom 
horisontalfräsen längst in i fabriken. Då denna operation är snabb och flexibel har inga större studier 
lagts på detta avsnitt, utan författaren utgår från att detta produktionsavsnitt kan fullborda sin 
tillverkningsorder under samma tid som Bänkrobot. Antagande har även godkänts utav handledare 
Patrick Olsson. 

Materialflöde 
För att svetspersonalen skall ha möjlighet att fokusera på att enbart hålla svetsen brinnande finns 
personal avsedda att bland annat förse svetsarna med ämnen som skall köras fram till respektive 
arbetscell. Mindre ämnen har tilldelade lagerplatser i nära anslutning till de celler där de erfordras. 
Dock råder en ovisshet kring vem som skall transportera de färdiga artiklarna från den vänstra 
lägesställaren vidare till nästföljande operationer. Denna transport brukar lösas beroende på vart 
artiklarna ska och vem som har tid över. 

Ämnen tillhörande Speedborden kommer kittade från leverantör för att kunna svetsa samman fem 
artiklar. Detta moment gör det för svetsaren enklare att se vilka delar som skall häftas. Speed 2500 
väger 185kg styck och är som namnet antyder 2,5 meter långa, vilket gör dem svårhanterliga med 
gaffelvagnar. Därför får svetsaren ofta hjälp med transport av dessa till måleriet med hjälp av större 
motviktstruckar.   

Varefter tillverkningsorder fullbordas levereras de färdigsvetsade inner- och yttersaxarna till 
måleriet. Bottenramarna passerar en annan väg till måleriet via blästern för att få bort det glödskal 
som uppkommit då materialet bearbetas hos leverantör, alternativt under tiden som det har 
svetsats. Denna process och transport genomförs av densamme som servar avdelningen med ämnen.  

Lyfthjälpmedel 
I den högra lägesställaren krävs större lyfthjälpmedel för att forsla fästramarna vidare till deras 
nästföljande operationer. Därför återfinns en konsolkran med en maxbelastning på 1000kg. På den 
vänstra sidan återfinns en travers med en lyftkapacitet på 500kg. 
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Den högra lägesställaren kräver dock hjälp av travers redan i den initierande operationen då den 
häftas (i operation Häftning – 3401), detta sker för att säkerställa att alla ämnen sitter på rätt plats 
innan fästramen därefter lyfts vidare till robotsvetsen. Dessa fästramar kan väga nästintill tusen kilo 
när de väl häftats klart, vilket gör rejäla lyfthjälpmedel nödvändiga. 

Fixturer 
Byte av fixturer är i dagsläget endast möjligt i den vänstra lägesställaren, fixturbyten genomförs på 
drygt 12 minuter. Då de inte används förvaras dessa i grenstallage intill arbetscellen. Denna saknar 
dock utdragsenheter, vilket medför att den befintliga traversen inte kommer åt fixturernas 
tyngdpunkter. Detta är i sin tur anledningen till att samtliga fixturbyten blir tvungna att genomföras 
med hjälp av truck. 

Totalt finns 10 stycken olika fixturer som används för att tillverka de 11 olika artiklarna. Anledningen 
till att antalet fixturer inte överensstämmer med antalet artiklar är som tidigare nämnt på grund av 
att både inner- och yttersaxar består av saxben som först svetsas i separat fixtur om två stycken. 
Detta moment ingår i operationer som annars kalla inner- eller yttersax komplett för respektive 
modell. Dessutom används samma fixtur för båda Speedborden. Utifrån vilken typ av fästram som 
skall svetsas i den högra lägesställaren justeras den, denna justering genomförs på drygt 10 minuter.  

Svetsprocesserna är i princip desamma, vad som skiljer de två produktfamiljerna Quick42 och 
Benchrack åt är främst saxarnas längder då saxarna tillhörande Quick42 är betydligt längre. Detta har 
till effekt att endast en fixtur i taget kan placeras i roboten, samt att de blir något mer svårhanterliga 
vid riggandet och lyftet ur fixturen. 

Rigga & Förarbeten 
Laddandet av fixturer i den vänstra lägesställaren sker oftast manuellt och utan lyftassistans då dessa 
ämnen fortfarande är relativt lätthanterliga.  

Även om artiklarna rent utseendemässigt skiljer sig åt är tillverkningsprocesserna snarlika. Fästramar 
i produktfamiljen Benchrack finns som ovan även nämnt i längden 6,3 meter vilket kräver en förstärkt 
lyftanordning och därmed saxar eftersom modellen avser att reparera större och tyngre fordon. 
Dessa förstärkningar påverkar inte artiklarnas yttre vilket gör att samma fixturer som vid övriga 
Benchrack saxar används vid svetsningen. 

Under tiden som artiklarna riggas måste de även häftas. Eftersom lägesställaren roterar för att 
svetsroboten skall nå samtliga svetspunkter, måste delarna vara fastgjorda innan denne lägger sina 
svetssömmar. Vissa större stycken tillhörande bottenramar för Quick42 och Benchrack häftas innan 
de lyfts ned i respektive fixtur. Detta för att spara tid. Produktionen av saxar inleds alltid med 
riggandet och svetsning av saxben, två saxben för varje inner- respektive yttersax svetsas upp. 
Beroende på hur beläggningen ser ut i roboten kan svetsaren välja att programmera robotsvetsen att 
köra två program efter varandra, alltså placera det efterföljande tempot inom samma operation på 
samma sida, i form av antingen en inner- eller yttersax. Dock kan detta skapa mer outnyttjad tid i 
form av att det tar längre tid att rigga och den eventuella efterbearbetning som krävs av svetsen 
genomförs relativt fort i förhållande till svetsens faktiska brinntid. Är dock svetsaren ensam operatör 
i sin arbetsgrupp kan det frigöra tid för att påbörja ett arbete även på en intilliggande 
produktionsgrupp, exempelvis Häftning - 3401.  
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Bild 4.8 Först häftas ämnena ihop för att fixeras på sina 
rätta platser och säkerställa att de inte ramlar ur 
lägesställaren. 
 

Bild 4.9 När robotsvetsen är klar har häftningen istället 
ersatts utav rejäla svetssömmar. 

Fästramar passerar alltså en egen initierande operation, Häftning – 3401, innan de hamnar i 
Bänkroboten. Roboten vill som tidigare nämnt rotera lägesställaren, precis som på den vänstra sidan 
för att komma åt samtliga svetspunkter, vilket medför att även dessa ämnen måste vara fastgjorda. 
Häftningen är en tidskrävande process, varför det är särskiljt från Bänkrobot. En genomförd häftning 
utav en fästram tar drygt två timmar att genomföra oavsett artikel och modell, förutsatt att fixturen 
inte behöver justeras mellan olika produktfamiljer. Justering olika Benchrack emellan genomförs med 
hjälp utav hålmallar eftersom det främst är längden som skiljer dem åt, medan justering för Quick42 
innebär att flera tryckluftsdrivna byglar blir tvungna att flyttas. Fixturjusteringen olika Benchracks 
emellan genomförs på drygt tio minuter, medan ett byte produktfamiljer emellan tar 
uppskattningsvis 30 minuter att genomföra. 

Lyft ur & efterbearbetning 
När artiklarna svetsats i den vänstra lägeställaren tar svetsaren hjälp utav sin travers med ett för 
artikeln lämpligt ok eller magnet, för att lyfta ur artikeln till en närliggande plats för efterbearbetning. 
Då artiklarna har lyfts ur fixturen kontrolleras svetsfogarna och närliggande områden för att därefter 
avlägsna eventuella efterlämningar som exempelvis svetsloppor som ofta kan uppstå vid svetsning 
för att snygga till artikelns yta. Varje artikel som lyfts ur svetsen kontrolleras med hjälp av tolkar för 
att säkerställa att hålbilder överensstämmer mot de mått som är utsatta i artiklarnas ritningar, 
därefter lyfts de vidare till en pall eller vagn för att underlätta dess vidare transport. 

Häftade fästramar lyfts med hjälp utav konsolkran ned i bänkrobotsvetsen. Väl svetsade lyfts de över 
det säkerhetsstaket som är upprättat mellan Portalfräs och Bänkrobot. Här finns utrymme för att låta 
ett större antal bänkar svalna till rumstemperatur. Den intensiva svetsen värmer fästramen till 
temperaturer som gör den svårhanterlig i portalfräsen. För att säkerställa att denna operation kan 
genomföras utan större svårigheter väljer man därför att låta fästramen svalna. I körplanen ligger ett 
köförslag om 8 timmar för att portalfräsen, alltså den nästföljande operationen, skall genomföras 
tidigast av nästkommande skift. 

Den längsta fästramen Benchrack mäter 6,3 meter och väger omkring 980kg innan den passerat 
portalfräsen, vilket skapar vissa problem då det nödvändiga lyftoket väger omkring 50kg. Detta 
innebär att den sammanlagda vikten övertrasserar konsolkranens maxbelastning, en ansträngning 
som tydligt syns då lyften trots detta genomförs. 
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Bild 4.10 Den vänstra lägesställaren, där svetsare Matti 
Kostet efterbearbetar ett Speedbord. 

Bild 4.11 Den högra lägesställaren och fixturen där den 
föregåendende operationen häftning genomförs. 
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4.3.2. Detaljrobot - 3408 

Om gruppen 
Produktionsavsnittet har framför roboten fyra stycken celler som alla går att ladda med en unik 
fixtur, för att maximera robotens kapacitet. En viktig anledning till att det finns flera celler är på 
grund av de olika svetsjobbens programlängd. Programmens tider varierar mellan 4,5 och 33 
minuter, se tabell 4.1, där mer än 85 procent av fixturerna svetsas inom 15 minuter. Roboten är 
dessutom utrustad med en dubbelsidig lägesställare, vilket gör att under tiden som den svetsar en 
artikel på en fixtur kan en annan förberedas genom att placeras i kö. Dessa två sidor möjliggör att 
roboten kan arbeta växelvis och fortsätta på fixturen i lägesställare nummer två så fort den är klar 
med nummer ett. 

Produktionsgruppen styrs av tillhörande teamleader och den befintliga körplanen, och till skillnad 
från Bänkrobot är de flesta ämnena samlade i utdragsenheter i stallage i direkt anslutning till 
cellerna, se bild 4.12 och 4.13. Körplanen kan bestå utav omkring 40 olika artiklar som passerar 
genom denna produktionsgrupp i varierande volymer och oregelbundna tidsintervall, varav endast 
35-36 har ansetts relevanta för examensarbetet.  

Personalen på Detaljrobot upplever flera störningar och den främsta är materialbrist, alternativt 
felaktiga material och ämnen. Under verksamhetens tak finns som tidigare nämnt ett 
konsignationslager, där saldoavvikelser tyvärr blivit en del av vardagen. Ofta dyker även nya ämnen 
och artiklar upp från nya leverantörer, alternativt att de befintliga leverantörerna bytt 
tillverkningsmetoder. Denna typ av händelser skall dock aldrig tillåtas passera en ankomstkontroll. 
Svetspersonalen upplever även att mycket tid går åt att transportera gods, tomma pallar och 
tvättracks. 

Många ämnen köps in grovbearbetat för att svetsas samman och därefter skickas vidare. Vissa 
artiklar skickas även genom ytterligare förädlande operationer, exempelvis Horisontalfräs. Därefter 
skickas artiklarna iväg till målning alternativt extern ytbehandling. Någon enstaka artikel behövs för 
att sammanställa en fästram i den parallella produktionsgruppen Bänkrobot.  

Somliga artiklar kräver att en viss häftning genomförs i ett tidigare arbetsmoment innan de riggas i 
fixturerna, vilket har framkallat ytterligare en operation och därmed ytterligare en produktionsgrupp. 
Denna produktionsgrupp heter Häftning DRS – 3407 och är alltså sammanlänkad med Detaljrobot, 
men företaget vill dock särskilja uppgifterna. 

  
Bild 4.12 Pallar och tvättracks i Detaljrobot. Bild 4.13 Utdragsenheterna i direkt anslutning till 

arbetscellerna i Detaljrobot. 

Artiklar 
Artiklar som är tilltänkta att lagerföras i den upprättade supermarket ingår huvudsakligen i de olika 
dragriktarna Q16, D16 samt D20, och förutom dessa, tillverkas även tillbehör för de olika fästramarna 
och borden i form av exempelvis ramper och bänkfästen.  
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Benämning Artikelnummer 

Fäste1+Fäste2+Fäste3 36570 

Pelarstöd 30854 

Körstopp 1/Körstopp 2 30873/39874 

B636 Kättingfäste Speed 32967 

Bendel KPL . 36755 

Dragriktarbalk bakre 32734 

Dragriktararm 30401 

Drive on Ramp 41079 

Holder 39716 

Bult KPL. 30398 

Balk KPL. 32987 

Bordsinfästning 32739 

Dragarm Speed 32711 

Q16 Fäste1+Fäste2+Fäste3 39948 

Bracket (Q63) 39710 

Console 41448 

Ledarm 34061 

Saxarmsfästled 32657 

Bänkfäste B34BR 30868 

Bänkfäste B39 30129 

Bänkfäste B310 31949 

Bänkfäste B34MK 30688 

Bänkfäste B39BR 30928 

Padsfäste 32698 

Trackplate E101 35187 

Trackplate E100 35188 
Tabell 4.4 Artiklarna som ingår i undersökningen, 
hemmahörandes hos Detaljrobot. 
 

Benämning Artikelnummer Destination 

Vinkel svetsad / Fästplatta 30089/30090 Ytbehandling 

Spännback B110 31964 Ytbehandling 

Holder E145 35182 Ytbehandling 

Snabbkrampa B110 31969 Ytbehandling 

Bottenplatta Q16 39627 39948 

Bottenplatta D16 30396 36570 

Tippskydd KPL. 32082 Bänkrobot 
Tabell 4.5 Artiklarna som ingår i undersökningen, hemmahörandes hos 
Detaljrobot, men som har andra destinationer än ett tilltänkt supermarket. 
 

Artiklarna i tabell 4.4 har för avsikt att lagerdimensioneras strax innan måleriet, och artiklarna i den 
andra tabellen 4.5 kräver ett annat återfyllnadskoncept på grund utav strukturerna i dess 
förädlingskedjor. Bottenplattorna ingår i Fäste1 för Q16 respektive D16, och därför passerar de först 
Detaljrobot för att därefter fräsas i Horisontalfräs. Först därefter kommer dessa tillbaka till 
Detaljrobot där de placeras i utdragsenheterna innan de svetsas samman med andra ämnen för att 
övergå till att benämnas Fäste1 för Q16 respektive D16. Detta mindre flöde kräver dock att en 
eventuell lagerplats bör placeras i utdragsenheterna, alternativt i någon form utav centrallager. 
Totalt fyra artiklar ytbehandlas genom att förkromas, och en eventuell lagerdimensionering måste av 

 
Bild 4.14 Flera utav delarna till en Dragriktare D16, svetsas 
i Detaljrobot. 
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den anledning ta hänsyn till den utökade ledtiden då leveranstiden för att få en batch förkromad kan 
uppgå till 10 arbetsdagar. Dessutom kan dessa batcher inte vara allt för små då leverantören kräver 
en minimiavgift per order om 500kr.  

Materialflöde 
Svetspersonalen i Detaljrobot har till uppgift är att se till att den kommer till efterföljande 
operationen förses med färdigställda order. I anslutning till denna transport är tanken att tvättracks 
skall hämtas för kommande tillverkningsorder om dessa artiklar kräver passage genom den alkaliska 
tvätten efter den färdigställda svetsoperationen. All hantering av pallar genomförs med hjälp utav 
truck. 

Lyfthjälpmedel 
Råmaterial och ämnen väger inte i närheten lika mycket som hos Bänkrobot, vilket då inte ställer 
samma krav på lyfthjälpmedel. Dock krävs fortfarande fixturbyten för varje cell, vilket gjort att 
produktionsgruppen från början utrustats med en travers med lyftkapacitet på 500kg. Denna 
används emellertid inte då svetsarna anser att dessa tyngre moment genomförs snabbare med truck. 
Fixturbyten sker därför med hjälp av truck.  

De få tillverkningsorder som kräver tyngre lyft styrs till att hamna i cell 2 eller 3 eftersom dessa är 
utrustade med en Liftronic med en lyftkapacitet på 80kg. Lyfthjälpmedlets räckvidd sätter 
begränsningarna till just dessa två arbetsområden. Laddandet kan därför ske med manuell precision 
trots att materialen eller de svetsade artiklarna kan väga omkring 30-40kg. Se bild 4.16. 

Fixturer 
Byte av fixturer genomförs i dagsläget enbart med hjälp utav truck som tidigare nämnt, dessa byten 
genomförs på ungefär fyra minuter. Traversen är också möjlig att ta hjälp utav, då majoriteten av 
fixturpalleterna förvaras i stallage intill cellerna, vilka även är utrustade med utdragsenheter. 
Problem uppstår dock då en fixturpallett från den tredje raden eller högre behövs eftersom svetsarna 
då inte har möjlighet att nå och koppla fast det kättingfäst som krävs för att lyfta en fixturpallett. 
Totalt finns 26 palleter försedda med fixturer medan detaljroboten hanterar totalt 40 program, detta 
med anledning av att vissa palletter är försedda med flera fixturer alternativ att går de att modifiera 
för att svetsa olika artiklar. 

  
Bild 4.15 Fixturpalletter förvaras i utdragsenheter. Dock krävs truckens räckvidd för 
att nå de fixturerna placerade högst upp i stallaget. 

Bild 4.16 Lyfthjälpmedlet 
Liftronic som finns tillgänglig i 
arbetscellerna 2 och 3. 

Rigga & Förarbeten 
Laddandet av fixturer sker manuellt utan lyftassistans förutom vid några enstaka fall då dessa ämnen 
fortfarande är lätthanterliga. Även om artiklarna rent utseendemässigt skiljer sig åt är både 
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tillverkningsmoment och tider snarlika. Beroende på hur prioriteringar ser ut i körplanen kan 
svetsaren välja vilka fixturer som skall placeras i kö i lägesställaren. Under tiden artiklarna riggas 
måste de även i de flesta fall häftas. Eftersom lägesställaren både roterar och vrider sig för att 
svetsroboten skall kunna nå samtliga svetspunkter, måste delar och ämnen sitta fast innan roboten 
påbörjar sitt svetsprogram och med detta placerar sina sömmar.  

Lyft ur & efterbearbetning 
När artiklarna svetsats och matats ut till sin arbetscell lyfter svetsaren ur de flesta artiklarna för hand. 
Dock finns några tyngre och mer otympliga artiklar, varpå svetsaren då tar hjälp utav sin Liftronic 
utrustad med lämpligt ok eller magnet, se bild 4.16. Efter att artiklarna lyfts ur fixturen kontrolleras 
svetsfogar tillsammans med närliggande ytor, och därefter sker en snabbare efterbearbetning för att 
avlägsna svetsloppor och eventuellt korrigeras avvikande svetssömmar. Somliga artiklar har högre 
krav på passform än andra vilket medför att vissa bitar kontrolleras extra noggrant med hjälp utav 
tolkar. Därefter lyfts de vidare till en pall eller tvättracks för att underlätta dess vidare transport. 

4.3.3. Portalfräs - 3105 
Maskinen körs för tillfället ej under dagtid främst på grund av dess höga ljudnivå. Vid en ljudmätning 
som genomförts för drygt två år sedan uppmättes en medelljudnivå mellan 96-98dB vid intilliggande 
produktionsgruppen Bänkrobot. Ljudnivån var högre vid den produktionsgruppen än självaste 
Portalfräs, troligtvis för att ljudet studsat mellan väggar och förstärkts av olika svetsljud. Innan en 
fästram kan lyftas på plats sker en snabb rengörning, då föregående process kan ha lämnat kvar stora 
mängder spån, då så mycket som 120kg spån kan fräsas bort under processen. Rengöringen 
genomförs för att säkerställa att ytorna är plana. 

Korrigeringar genomförs beroende på vilken modell som skall fräsas. Därefter genomförs lyftet till 
portalfräsen med assistans från den tidigare nämnda konsolkranen. Operatören tar den fästramen 
som ligger närmast till hands, vilket även brukar vara den som legat kortast tid i kö, då det inte sker 
någon FIFU-prioritering. En kalibrering genomförs på ungefär 10 minuter först när fästramen är 
fixerad, för att kontrollera hur krokig eller sned denne är. Därefter kan förhoppningsvis fräsningen 
påbörjas, förutsatt att maskinen inte uppmäter alltför stora avvikelser. En genomförd fräsning tar 
drygt två timmar att genomföra oavsett artikel och modell. För att lyfta den färdigfrästa fästramen ur 
portalfräsen används den svängkran som finns monterad i golvet strax intill maskinen, och fästramen 
lyfts ned i en roterbar vagga för efterbearbetning. Återigen används svängkranen när den 
färdigbehandlade fästramen lyfts till en tillfällig lagerplats alternativ en vagn för att kunna föras 
vidare till måleriet.  

  
Bild 4.17 Svetsroboten syns långt bort i bakgrunden. 
Portalfräsen står i bildens centrum medan den roterbara 
vaggan syns i förgrunden.  

Bild 4.18 Fästramar som placerats i kö mellan staketen som 
avgränsar Portalfräs från Bänkrobot. Detta genomförs för 
att låta fästramarna svalna till rumstemperatur mellan 
operationerna. 
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4.3.4. Horisontal fräsning - 3102 
Operatörerna kör fräsmaskinen enligt dess körplan, vilket naturligtvis förutsätter att materialet i 
körplanen även återfinns rent fysiskt i kö. Utdragsenheter finns placerade i anslutning till 
produktionsgruppen. Dock är dessa placerade onödigt långt ifrån cellerna vilket gör 
produktionsgruppen beroende utav truck. Det största problemet som uppdagas av operatörerna 
själva är att maskinen kan stanna på grund av dåligt underhåll och rengöring. Orsaken till de 
ovälkomna stoppen är på grund av att metallspån försvårar för maskinen att känna av var kuberna 
befinner sig. Samma orsak kan även inverka på lyften som plockar upp kuberna för att placera dem i 
kö. 

   
Bild 4.19 Utdragsenheter i anslutning 
till Horisontalfräsen. 
 

Bild 4.20 Horisontalfräsens samtliga 
arbetsceller. 

Bild 4.21 Horisontalfräsen. 

4.3.5. Blästring – 3406 
Blästringen är en nödvändig operation för att avlägsna eventuellt glödskal eller andra ytliga skador, 
men även för att underlätta för pulverlacken att få bästa möjliga fäste mot metallen. Blästern är 
placerad en bit ifrån övriga berörda operationer, men är förövrigt relativt snabb och tillförlitlig. 

4.3.6. Trumling – 3101 
Trumling återfinns i olika skalor i fabriken, men aktuellt för examensarbetet är den största på 
anläggningen. Operationen är långsam men fungerar tämligen smärtfritt utan större bekymmer. 
Operationen genomförs för att grada av några av artiklarna som kommer via den Horisontella fräsen.  

  
Bild 4.22 Blästern. Bild 4.23 Trumlingen laddas i förgrunden varefter de 

färdigtrumlade artiklarna kommer ut på bänken längre bort 
i bild. 
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5. NULÄGESANALYS 
Analysen kommer delvis att utföras mot teori kring Lean Production där en strävan är att upptäcka och 
eliminera alla former av slöseri, exempelvis ställtider och onödiga lagerläggningar. Analysen kommer även 
utföras med avsikt på produktkvalité och flödesorientering.  

5.1. FUNKTIONELLA UPPLÄGGET 
Verksamhetens funktionella upplägg genererar i flera fördelar och nackdelar som exempelvis; 

 Flexibilitet och anpassningsbarhet till varierande produktionsförhållanden, vilken är lätt att 
styra om för att tillverka nya produkter. 

 Ofta låg störningskänslighet. 

 Genom specialisering erhålls personal med specialistkunnande. 

 Högt maskinutnyttjande är möjligt att åstadkomma. 
 

o Hög kapitalbindning genom mycket produkter i arbete och stora mellanlager. 
o Långa osäkra genomloppstider vilket leder till svåra planerings-, lednings- och 

administrationsproblem. 
o Genererar ofta i långa transportvägar. 
o Genom specialisering kan den enskilde operatören bli låst till sin maskin.  

I den funktionella verkstaden färdigställs hela partiet i en operation innan det transporteras till den 
nästkommande operationen, vilket genererar i ett behov utav köer och mellanlager för att utjämna 
beläggningsvariationer. Flera komponenter till en produkt, där varje komponent tillverkas i en 
funktionell verkstad med en osäker genomloppstid, blir lång och osäker och måste därför planeras 
med marginaler. 

5.2. PLACERING UTAV KUNDORDERPUNKTEN 
Den tilltänkta kundorderpunkten bör frikoppla tillverkningen från den dragande kundordern tidigast 
möjligt i produktionskedjan för att minimera det kapitalet som binds i artiklarna för varje moment de 
genomgår, vare sig det är ett moment som för kunden är värdeskapande eller ej.  

Genom att placera kundorderpunkten innan måleriet behövs ej flera artikelnummer i produktion för 
egentligen samma artikel eftersom det är färgsättningen som gör artikelns benämning och nummer 
unikt. I samband med att artikeln blir unik blir den även kundorderanpassad vilket ännu mer tyder på 
att frikopplingspunkten skall placeras innan måleriet. 

Som dagens produktion ser ut skulle flera lagerplatser än nödvändigt krävas på grund utav att samma 
artiklar har olika artikelnummer beroende på vilken kundorderunik färgsättning som produkten är 
tilltänkt att levereras i. 

5.3. PRODUKTIONSMENTALITET 
Trots vetskap om brist på artiklar för att kunna färdigställa produkter och kundorder återfinns en 
mentalitet i verksamheten som beordrar tillverkning att genomföras. Denna överproduktion eller 
snarare felaktiga produktion genererar i en svårkontrollerad kapitalbindning eftersom ingen 
systematisk lagerföring sker utav överproducerade artiklar. Kapaciteten som denna överproduktion 
tar i beslag bidrar senare starkt till en reducerade OTD (On-Time-Delivery) för samtliga efterföljande 
operationer, där kunden blir den sista i ledet som får stå för den största leveransavvikelsen. 
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5.4. BÄNKROBOT – 3404 (HÄFTNING – 3401) 

5.4.1. Om gruppen 
Roboten har en viss tendens att stanna av olika anledningar, och då dessa stop ej loggas försvåras 
möjligheterna att åtgärda dessa. Ledfel är det enda som skrivs upp på en whiteboardtavla i 
anslutning till produktionsgruppen, men noteras görs endast när felet inträffade, inte vilket artikel, 
fixtur eller när i programmet det hände. Tyvärr är ledfelet noterat sedan tidigare och ABB:s 
servicetekniker kan inte finna några lösningar till problemet, men all hjälp de kan få för att eventuellt 
finna lösningar bör därför tas hänsyn till. Vid flertalet observationstillfällen fastnade kablage i tvingar 
och tänger vilket även detta skedde utan att någon form utav logg bokfördes på vad, när eller hur. 
Roboten kan stanna då den träffar glödskal, vilket får till följd att svetsen inte antänder, problemet är 
svårt att åtgärda då det bland annat styrs av materialets renhet, men samtidigt skapar det många 
onödiga stopp. Utan logg och systematisk uppföljning kommer aldrig problem att kunna lyftas till 
ledningsnivå. Viktigt är att problemen lyfts till ledningsnivå för att i sin tur kan få ledningens 
förståelse för problemets omfattning och vad den har för inverkan på produktionen. 

5.4.2. Rigga & Förarbeten 
Hur väl häftningen genomförts syns i både bänkrobotsvetsen och portalfräsen, då risken är att 
robotsvetsen stannar eftersom svetsen kan kollidera med dåliga svetsloppor. Portalfräsen kan även 
ta längre tid att kalibrera eftersom många delar sitter snett eller krokigt. Mycket har att göra med i 
vilka sekvenser som materialet häftas, vilket gör att svetsarna bör följa samma mönster och rutiner. 

5.4.3. Fixturer 
När väl fixturpalletterna har lyfts ned på plats i lägesställaren måste de även göras fast för att inte 
falla ur, då lägesställaren börjar vrida och vända. Somliga fixturer har fler tvingar och fästen vilket 
kräver att svetsaren har en rejäl räckvidd. Ibland kan svetsaren bli tvungen att hoppa upp på 
lägesställaren för att sittandes nå de bakre bultarna som håller palletten på plats. Vid vissa fall blir 
han dock tvungen att gå in i robotcellens arbetsutrymme och därmed avbryts eventuella jobb på den 
högra sidan tills palletten är fastgjord och arbetsutrymmet är säkrat. Detta genom att samtliga dörrar 
är låsta och inga kretsar är brutna. 

5.4.4. Lyfthjälpmedel 
Då fixturerna till den vänstra lägesställaren är placerade i grenstallage utan utdragsenheter, finns det 
ej möjlighet att genomföra fixturbyten utan assistans utav truck då den travers som återfinns i taket 
ovanför cellen inte har någon åtkomlighet av fixturpalletterna.  

5.4.5. Materialflöde 
Produktionsgruppen blir i dagsläget servad med ämnen. Dock kommer dessa i större kvantiteter än 
vad tillverkningsorder begär, vilket gör att hela pallar ofta körs ut till avdelningen. Detta resulterar i 
sin tur i att mycket material blir ståendes tills någon har tid och framförallt möjlighet att flytta det till 
sin ursprungliga plats, eftersom materialet är tungt och skrymmande behövs allt som oftast hjälp av 
truck. Dessa bristande rutiner har visat sig kunna få negativt konsekvenser då saldoavvikelser kan 
uppkomma, därför att överblivet material som en gång plockats ut ur konsignationslagret åter kan 
hamna där, utan att någon direkt bokföring eller lagerplacering utförs, vilket försvårar att 
härledandet utav vem som är faktisk ägare till materialet när ett nytt behov har uppstått.   

Material kan behöva riktas, framförallt de längre balkarna till de olika fästramarna, innan de når 
första operation Häftning - 3401. Ibland kan hända att vissa stänger eller balkar fortfarande är 
krokiga eller skeva, vilket skapar bekymmer i både häftning och svetsning. Rätas de inte ut genom 
dessa operationer kommer portalfräsen att belastas med ett mer omfattande arbete. 
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Stora order av framförallt fästramar tenderar att låsa upp mycket tid i bänkrobotsvetsen vilket 
förhindrar artikelvariation, och denna brist skapar variationsvågor som växer sig allt större ju längre 
nedströms genom produktionslinjen man kommer.  

Körplanen säger åtta timmars vila och nedkylning för att säkerställa att fästramarna som går från 
Bänkrobot och Portalfräs inte genomförs under samma arbetspass. Under observationer och 
tidstudier uppmärksammades dock att en Benchrack 6300 passerade denna kö efter endast 30 
minuter. Denna fästram gick sedan obehindrat genom hela produktionslinjen. Vid tillfrågan tror 
teamleader Peter Hedenström att två timmars vila skulle räcka för fästramen att nå rumstemperatur 
eller åtminstone en temperatur låg nog för att kunna bearbetas utan problem i Portalfräsen. Samma 
fråga ställdes till en konstruktör (Juhani Martiin) som då trodde att en timma skulle räcka gott och 
väl. Inga mätningar har dock genomförts, men skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att 
säkerställa kvalité och samtidigt kraftigt kunna reducera ledtiderna. För vidare studier antas att 
fästramarna endast behöver vila två timmar mellan dessa operationer. 

Om svetsaren arbetar själv, är det väldligt svårt att få ut maximal brinntid ur roboten. För att 
möjliggöra en hög nyttjandegrad av Bänkrobot krävs därför fler än en svetsare för att hålla den igång, 
med anledning av att det tar relativt lång tid att rigga och lyfta ur samt i. Dock skulle dessa svetsare 
få mycket överbliven tid då brinntiderna å andra sidan är långa. Är svetsaren själv samtidigt som den 
högra lägeställaren inte är riggad, och ett fixturbyte skall genomföras på den vänstra sidan, kommer 
roboten bli helt stillastående. Detta tills dess att svetsaren lyft ur den föregående fixturen, lyft i den 
nya och därefter riggat den. Detta genererar i en flaskhals. Skulle samtidigt en truck saknas blir 
stoppet avsevärt längre. Vid ett observationstillfälle var svetsaren Matti Kostet i just en sådan 
situation, där han var utan truck i 20 minuter. Denna situation uppkom främst på grund av dåliga 
rutiner för vad som gäller truckarnas nyttjande. 

5.4.6. Artiklar 
Med dagens orderstruktur genereras olika artikelnummer i tillverkningsordern för samtliga Quick42 
relaterade artiklar. Med anledning av att dessa kan lackeras i olika färgsättning i måleriet, skulle detta 
bli onödigt i en supermarket eftersom det först efter att måleriet fått order om att lackera en artikel i 
en specifik färg som denna faktiskt blir kundorderunik. Därför bör lackering dyka upp som initierande 
operation på monteringsordern som istället är riktad direkt mot kund.   
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5.5. DETALJROBOT – 3408 

5.5.1. Om gruppen 
Skulle ett tätare avrapporteringsintervall på sikt implementeras, som kräver att svetsaren är i behov 
utav affärssystemet, så är gruppens dator placerad onödigt långt ifrån själva arbetscellerna där det 
huvudsakliga arbetet bör genomföras. 

5.5.2. Rigga & Förarbeten 
Under operationen Häftning - 3401 svetsas ofta större volymer än beställda för att sedan lagerföras. 
Vilket skapar en överproduktion, onödigt bundet kapital och onödiga transporter eftersom större 
ämneskvantiteter skall köras fram och tillbaka från sina ursprungliga lagerplatser. Svetsningarna är 
förhållandevis snabba men överproduktion är fortfarande ett omotiverat slöseri. 

5.5.3. Fixturer 
När väl fixturbyten skall genomföras uppstår en dominoeffekt, eftersom antalet platser bland 
utdragsenheterna för fixturer understiger det faktiska antalet fixturpalleter. Detta gör att de 
överflödiga fixturerna placeras i andra närliggande stallage där det finns utrymme. Utan tydligt 
uppmärkta hyllplatser kommer detta fortsätta vara ett problem på daglig basis. 

5.5.4. Lyfthjälpmedel 
Behovet av truck är självklart när materialet inte förvaras i nära och lättåtkomlig anslutning till 
cellerna. Dessutom finns en fullt fungerande travers som ej nyttjas då utformningen av grenstallagen 
omöjliggör åtkomsten av fixturer med hjälp av traversen.  

Då fixturbyten kan genomföras på endast fyra minuter finns alla möjligheter att reducera 
orderkvantiteter och jobba med en större artikelvariation och tillgodose flera kundbehov. Dessvärre 
går desto mer tid åt att först leta rätt och därefter transportera råmaterial, som i vissa extremfall 
bevisligen kan ta en upp emot en timme, längre dröjsmål kan ske då flera avdelningar är beroende av 
samma truck, är den upptagen får svetsaren helt enkelt vänta tills den blir ledig. 

  
Bild 5.1  Traversen ovanför Detaljrobot som ej nyttjas. Bild 5.2 Förvaring utav ämnen. Bilden är tagen varifrån de fylls 

på med hjälp utav truck. 
 

5.5.5. Materialflöde 
Stora kvantiteter gör att mycket kötid skapas för de första artiklarna i batcherna. Dessutom tar det 
längre tid för batchen att nå nästföljande operation. 

Då lagerplatserna inte är fasta, kan de dessutom komma att flyttas flera gånger per dag, om 
ordervariationen är hög, förvirring kan lätt uppstå och därför kan mycket tid gå åt till att lokalisera 
var ämnena placerats. Svetsarna strävar ofta att placera nödvändigt material inom rimliga avstånd till 
den cell som batchen är planerad att köras i. Letandet kan gå relativt fort i de fall då materialet skall 
lagerhållas i det stallage som återfinns i anslutning till produktionsavsnittet, men längre tid kan ta att 
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hitta rätt i det betydligt större konsignationslagret. All onödig tidsåtgång som krävs för att leta rätt på 
och transportera ämnen i kan vara en direkt kapacitetsförlust i Detaljrobot. 

Somliga artiklar skall direkt efter detaljrobotsvetsen köras genom den alkaliska tvätten innan de 
målas, vilket är anledningen till att de idag placeras direkt i tvättracks när de svetsas färdigt. 
Tvättracks förvaras i anslutning till tvätten, och skulle svetsaren av en händelse glömma bort att just 
den kommande körningen skall placeras i just tvättracks blir han tvungen att åka ytterligare en vända 
med truck för att hämta dessa. 

Vid flertalet tillfällen dyker material upp som avviker från kravspecifikation, icke gradat gods eller 
avvikande vinklar o.s.v. Ibland hinner tyvärr inte svetsaren se att råmaterialet är avvikande förrän 
svetsen stannar eller att tolken inte passar. I brist på ankomstkontroll passerar tyvärr materialet 
godsmottagningen och går rakt ut i produktion.  

Om svetsaren är själv, blir det väldligt svårt att få ut maximalbrinntid ur roboten, då det krävs två 
svetsare för att hålla igång den maximalt, med anledning av de korta program som artiklarna går 
igenom i förhållande till de relativt långa för- och efterbearbetningstiderna. 

5.5.6. Artiklar 
Med hjälp utav studentens observationer har tydliga skillnader på färdigställda artiklar skådats. Där 
olika svetsare har olika erfarenhet kring vilka artiklar som kräver särskild hantering osv. Samtliga 
svetsare har av allt att döma olika tillvägagångssätt för både för- och efterarbeten. Något som även 
förtydligats av svetsare Rickard Berglund, som vid övertidsarbete skådat hur andra svetsare utför 
samma arbetsuppgifter som han, dock med en annan metodik. Om kvalitén på artikeln påverkas eller 
ej är kanske beroende av ren tillfällighet. 

Artiklarna Fäste1+Fäste2+Fäste3 samt Q16 Fäste1+Fäste2+Fäste3 skiljer sig enbart i det avseendet 
att Q16 Fäste1 är något större och körs därför i en separat fixtur. För en framtida supermarket 
kommer detta innebära att samma artikel i själva verket kommer lagerföras som olika artiklar och 
därmed kräva flera lagerplatser.  

Olika artikelnummer förekommer för flera artiklar av samma slag beroende på vilken färgsättning de 
kommer att lackeras i, denna företeelse kan inträffa på flertalet artiklar, i synnerhet de artiklar som 
förknippas med fästramen Quick42. Svetsarna säger sig vara oberörda eftersom de enbart ser till 
benämningen av artikeln, men som utomstående kan det uppfattas som underligt att fler 
artikelnummer än nödvändigt används.   

5.6. PORTALFRÄS – 3105 
Portalfräsen körs på grund av sin höga ljudnivå endast kväll och natt, vilket skapar onödiga köer som i 
sin tur har en drastisk inverkan på fästramarnas ledtider. 

5.7. HORISONTALFRÄS – 3102 
Horisontalfräs är i behov av truck på grund av att materialet placeras i kö drygt 6-8 meter ifrån 
arbetscellen. Stallaget med utdragsenheter var tidigare placerat i anslutning till arbetscellerna, vilket 
reducerade truckbehovet och onödiga transporter. Hålen som säkrade stallaget i golvet finns 
fortfarande kvar vilket innebär att en flytt skulle kunna genomföras snabbt och smidigt. Anledningen 
till att det flyttats lär har varit en tidigare chef som velat ha insyn i arbetscellerna. Enda osäkerheten 
är framkomligheten genom den port som finns, men inga större problem anmärktes tidigare. 
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Bild 5.3 Horisontalfräsen och dess arbetsceller. Bild 5.4 Hålen finns fortfarande 

kvar i golvet framför 
Horisontalfräsens arbetsceller, 
vilket möjliggör en snabb flytt av 
utdragsenheterna. 

5.8. BLÄSTRING – 3406 
Blästringen är en snabb och välfungerande process, enda nackdelen är att den är aningen 
malplacerad och kräver en viss avkrok. En transport som skulle kunna ifrågasättas, men en eventuell 
flytt skulle säkerligen kosta mer än den tid som sparas.  

5.9. TRUMLING – 3101 
Trumling är en långsam men välfungerande process, en nackdel är dess placering och ljudnivå. I 
dagsläget skulle säkerligen en eventuell flytt kosta mer än vad som skulle kunna värvas.  
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6. Föreslaget produktionskoncept 
Här presenteras ett av författaren rekomenderat produktionskoncept, som grundas på direktavropsmetoder för 
att visuellt kunna kontrollera PIA nivåer och samtidigt upprätthålla en hög servicenivå.Detta koncept har 
framställts för att främst besvara: Vad som måste genomföras? Varför det måste genomföras? När det måste 
genomföras? Var det kommer att genomföras? Vem eller vilka det kommer att påverka? Hur det skall 
genomföras? 

För att kunna implementera det föreslagna produktionskonceptet finns ett fåtal punkter som bör 
klargöras eller ändras i förhållande till dagens produktionsmetoder. Vad som krävs är; 

 Att lämpliga orderkvantiteter fastställs. 

 Att operationsstrukturerna ändras; kittning adderas som en initial operation för samtliga 
berörda artiklar samtidigt som den avslutande operationen målning flyttas.  

 Att ta fram ett lämpligt underlag innehållandes lämpliga grunddata som tillsammans med 
lastbärarna kan fungera som Kanban/CONWIP signaler. 

 Att utforma lämpliga lastbärare. För Detaljrobot föreslås två lastbärare per artikelnummer 
för att kunna tillämpa ett återfyllande tvåbingesystem (med undantag för de ytbehandlade 
artiklarna som tillsvidare rekommenderas att bli tillverkade enligt befintliga metoder). 

 Att avrapportering framtvingas mellan samtliga operationer för att kartlägga och särskilja 
värdeskapande tid ifrån icke värdeskapande. Denna information bör ligga till grund för 
fortlöpande dimensioneringar utav orderkvantiteterna.  

 Att klargöra arbetsuppgifter, framförallt rörande transporter.  

Flödet föreslås fungera enligt följande; 

❶ Varefter måleriet plockar artiklar ur lastbärarna enligt deras monteringsorder kommer dessa att 
slutligen tömmas. När en lastbärare väl har tömts lyfts den ur stallaget för att möjliggöra att måleriet 
kan plocka från lastbärare nummer två. Den tomma lastbäraren fungerar därefter tillsammans med 
sina grunddata som en tillverkningssignal och triggar därför skapandet utav en tillverkningsorder.  

❷ Finns möjlighet att placera ett arbete i kö för antingen Bänkrobot eller Detaljrobot, initieras 
tillverkningsordern med dess förutbestämda orderkvantitet. Samtliga ämnen kittas på ett 
strukturerat vis, förslagsvis tas en lämplig påfyllnadsmetodik fram som influeras utav Poka-yoke, för 
att säkerställa att en kittad lastbärare är komplett. Utrymmet för eventuell köbildning dimensioneras 
för att undvika att bundet kapital döljs.  

❸ När en kapacitetslucka finns tillgänglig bland Detaljrobot eller Bänkrobot signaleras att en 
lastbärare innehållandes en tillverkningsorder och dess tillhörande ämnen, kan transporteras till den 
tillgängliga luckan. Därefter färdigställs operationen efter en lämplig köprincip. Svetsarna bör dock 
sträva efter att försöka se till att hålla svetsen brinnandes maximalt, men heller samtidigt inte göra 
några omprioriteringar som gör att någon batch genomgår en obefogat lång ledtid. Detta för att 
säkerställa ett jämt flöde. 

❹ Varefter order fullbordas och ges klartecken genom enklare signal, förslagsvis med hjälp utav en 
vimpel eller flagga, transporteras lastbärarna vidare till följande operation där samma principer 
gäller. Är det fullt i köerna i nästkommande operationer kan heller inte tranporten tillåtas. Skulle det 
nästföljande steget innebära lagerföring i supermarketen så ställs den senast ankomna lastbäraren 
underst, för att även här upprätthålla FIFU-principen. All transport bör genomföras utav 
materialförsörjningspersonal för att säkerställa att operatörer och svetsare får ut en maximal 
nyttjandegrad ur sina maskiner. För att säkerställa att brist ej skall hinna uppstå innan den återfyllda 
lastbäraren hunnit åter till sin plats i supermarketen, måste volymerna i varje binge motsvara den 
normala efterfrågan inkluderat en viss avvikelse. Detta är således anledningen till att ledtider och 
kötider är viktiga att verifiera i samband med implementering. 
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Bild 6.1 Konceptförslagets flöde visualiseras. 
 

För att konceptet skulle kunna underlättas återges några ytterligare förbättringsförslag som skulle 
kunna förenkla det föreslagna konceptet; 

o Flytta samtliga ämnen till ett strukturerat centrallager och samla därigenom samtliga artiklar 
på ett och samma ställe istället för att sprida ut dem över fabriken. Detta genererar i en 
bättre översikt. 

o Fasta pallplatser för de mest frekventa artiklarna skulle även det bidra till en bättre översikt, 
och samtidigt påskynda operationen kittning. Detta genom att det blir lättare för 
lagerpersonal att hitta ämnena. 

o Att tydligt och systematiskt se till att samtliga pallar, lastbärare och stallage etiketteras, inte 
med olika färger, typsnitt och storlekar utan enhetligt och strukturerat.  

Med detta inrättade koncept kan följande erhållas; 

o Ett kontrollerat värde för PIA som är möjligt att justera genom flera olika variabler 
exempelvis bemanning, orderkvantiteter i lastbärare eller antalet lastbärare.    

o En upprättad kundorderpunkt frikopplar den tryckande produktionen från lagret, som 
återfylls mot en förutbestämd maxnivå, varpå det reella behovet i form utav skarpa 
kundorder kommer att styra produktionen. Detta innebär att lagervolymerna kontrolleras 
medan marknaden bestämmer förbrukningstakten. 

o En reduktion utav icke värdeskapande aktiviteter genom att de fysiskt hindras från att 
släppas in i produktionskedjan. 

o Att eventuella avvikelser eller problem blir synliga snabbare, vilket reducerar omfattningen 
utav eventuella kassationer eller omarbeten. 

o Ökad kvalité tack vare kittning då avvikande ämnen förebyggs från att kunna komma in i 
produktion. 

o Reduktion utav truckbehov. 
o Reduktion utav onödiga rörelser. 

o Frigjord golvyta. 
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7. FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER & REKOMMENDATIONER  
Vidare finns för det föreslagna produktionskonceptet flertalet förbättringspunkter att jobba vidare med. För att 
uppnå ett förbättrat flöde bör verksamheten börja med att förankra idéerna om Lean Production genom hela 
företaget, från ledning ned till operatörsnivå. Framförallt för att samtliga anställda skall få en ökad förståelse 
för varför förbättringsförslag måste komma upp till ytan och genomföras. Förslagen kommer främst beröra 
arbetsmetodik. Detta för att säkerställa en artikelvariation och beredskap för att kunna hantera de kundorder 
som dyker upp. Vartefter hinder uppstår rekommenderas att metodiska förbättringsarbeten genomförs för att 
ytterligare slipa produktionslinjen. 

7.1. ORDERKVANTITETER 
Beräkningarna utav lämpliga orderkvantiteter i lastbärarna försvåras genom att dagens skiftande 
tillverkningsvolymer och dess ledtider ständigt påverkas av skiftande prioriteringar. Därför 
rekommenderas i enlighet med Lumsden(2006) att orderkvantiteterna antar överdimensionerade 
värden för att därefter successivt sänkas till lämpliga nivåer. Genom att förutbestämma fasta 
tillverkningsnivåer blir data lättare att jämföra, och i kombination med ett tätare 
avrapporteringsintervall skulle köer, transporter och dess variationer kunna kartläggas. Beräknandet 
utav antal Kanban/CONWIP i systemet är svårt att dimensionera med tanke på dess tillhörande 
beräkningsmodeller, eftersom de höga variationerna är svårtolkade. Därför blir de föreslagna 
orderkvantiteterna manuellt skattade utifrån flera observerade aspekter och först efter samråd med 
svetsare och operatörer föreslås orderkvantiteter. Detta genomförs för att klargöra vad de finner 
vara lämpliga tillverkningskvantiteter, men även för att involvera berörda svetsare och operatörer. 
Detta för att de skall känna sig delaktiga, men även för att undvika att de förlorar förtroendet för det 
föreslagna konceptet. Dessa kvantiteter går naturligtvis att ändra utifrån styrande multiplar, 
kvantiteterna presenteras i bilaga 2 och 3. 

Omfattande litteratur rekommenderar annars att EOK tillämpas som initierande volym för lastbärare 
i ett nytt system, men eftersom den kvantitet som nämns i Jeeves inte är en sann EOK kommer dessa 
att negligeras. Anledningen till att de rekommenderade orderkvantiteterna antar värden lägre än de 
EOK som återfinns i affärssystemet är främst för att undvika de stora kapacitetsbehov som dessa 
medför, framförallt med avseende på artiklar från Detaljrobot.  Inkurans och eventuellt omarbete på 
grund utav att artiklarnas specifikation förändras, eller i någon mening blir föråldrade, är också 
faktorer som uppmuntrar lägre orderkvantiteter. Samtidigt begränsas även det maximala värdet för 
PIA till ett mer rimligt värde för att inte låsa ett allt för stort kapital vid en plötslig negativ trend utav 
orderingången. Eftersom tvåbingesystem rekommenderas till Detaljrobot är kvantiteterna i 
lastbärarna tänkta att med marginal inte understiga den normala efterfrågan som motsvarar 
lastbärarens genomsnittliga ledtid.  

De föreslagna orderkvantiteterna genererar i en större produktvariation, vilket gör att produktionen 
inte låses upp utav en specifik artikel. Variationen är viktig att uppnå då flera av produkterna 
innefattas av flertalet artiklar, eftersom onödigt långa kötider skapas för monteringsavdelningen vid 
en bristande produktionsvariation. Mindre batcher skulle då innebära att monteringsavdelningen 
skulle få en jämnare tillströmning, vilket i sin tur skulle innebära att fler order skulle kunna hanteras. 
Istället för att samtliga artiklar blir lackerade och förväntas bli monterade vid slutet utav varje vecka 
kan monteringar och utleveranser istället ske kontinuerligt.  

Mindre batcher skulle även generera i en lägre risk för de konsekvenser som defekta artiklar skulle 
kunna medföra och omfatta. Skulle eventuella fel upptäckas kan de förhoppningsvis rättas till relativt 
snabbt, eftersom det är ett mindre antal artiklar som måste kontrolleras. Förhoppningsvis är antalet 
felaktiga artiklar som skulle behöva omarbetas eller kasseras än färre, till skillnad från den effekt och 
arbetsinsats som en större kvantitet skulle generera i. Den negativa effekten utav större batcher 
innehållandes felaktiga artiklar skulle bli gradvis kraftigare ju längre nedströms i produktionen eller 
monteringen som den upptäcks. 
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Eftersom de ytbehandlade artiklarna kräver längre ledtider, och styrs utav flera parametrar, föreslås 
av författaren att dessa fortsätter att tillverkas enligt befintlig produktionsmetodik tillsvidare. 
Framförallt för att invänta och se hur produktionen lastbärarna sammanvävs och vad det nya 
produktionskonceptet får för konsekvenser.  

7.2. LASTBÄRARE 
Att försvara stora serier innebär att lura sig själv, och ur ett traditionellt perspektiv tillverkas stora 
kvantiteter för att ställtiden skall kunna fördelas över ett stort antal tillverkade artiklar. Underligt nog 
väljer man i dagsläget att låta en EOK styra produktionen, en EOK som inte är baserade på bekräftade 
ställtider. Med tanke på de korta ställtiderna som faktiskt återfinns i samtliga studerade 
produktionsgrupper, är det inte försvarbart att fortsätta med dessa stora kvantiteter eftersom man 
har alla förutsättningar att reducera samtliga tillverkningsorder till artikelantalet och därmed 
upprätthålla en jämnare produktionstakt. 

Med avseende på de snabba omställningsmöjligheterna i Detaljrobot inspireras därför det föreslagna 
produktionskonceptet utav att nyttja ett tvåbingesystem. Beräkningsmodellen för antal lastbärare 
används, men återskapar ett minimalt behov utav lastbärare i systemet. Detta är resultatet utav att 
efterfrågan är låg i förhållande till artiklarnas ledtider. För att eventuellt finjustera lagerbilden 
rekommenderas därför att variabeln   främst justeras för att återskapa andra lagervärden.  

Initialt kan volymerna uppfattas som kraftigt överdrivna, men detta försvaras genom de otroligt höga 
standardavvikelserna i orderingången. Dessutom föreslås att en ny operation används, som även den 
har en okänd tidsåtgång. Tidigare refererades till Lumsden(2006) som påvisade undersökningar som 
tyder på att produkters väntetid ofta kan uppgå till 90 % av dess totala ledtid. Liker(2004) nämner att 
han har genomfört studier där den värdeskapande tiden har motsvarat mindre än 3 % utav den 
totala ledtiden. Med vetskap om detta styrks rekommendationen ytterligare med att initialt använda 
sig utav höga orderkvantiteter. Föreslaget antal lastbärare avläses i bilaga 2 och 3. 

7.2.1. Bänkrobot 
För att kunna föreslå lämpliga tillverkningsvolymer fördes diskussioner med berörd personal i 
anslutning till Bänkrobot. Författaren föreslår att de slutgiltiga kvantiteterna bestäms i samförstånd 
för att kunna upprätthålla en jämt flöde. Detta för att därigenom undvika att personalen närmast 
produktion genomför obefogade omprioriteringar på egen hand, eftersom det yttersta ansvaret för 
vad som tillverkas flyttas till dem. Gemensamt ansågs att Benchrack modellerna 4,2, 6,3 samt Speed 
2900 avsågs att enbart tillverkas mot skarpa kundorder, för att minimera det bundna kapitalet. De 
övriga fästramarna rekommenderas bli tillverkade i kvantiteter om två, för att framförallt undvika 
alltför många omställningar i Häftning - 3401. Speed 2500 kommer som tidigare nämnt redan kittat 
om fem från leverantör vilket gör det naturligt att fortsätta med samma orderkvantitet. 

Quick42 lyftar rekommenderas tillverka om fyra uppsättningar för att överensstämma med den 
rekommenderade maxnivån utav fästramar. Samma kvantitet föreslås för Benchrack lyftar, då dessa 
även kan komma att avlasta beställningar utav modellerna 4200 och 6300. Bottenramarna till Speed 
bör lämpligen tillverkas i samma kvantitet som borden. 

7.2.2. Avrapporteringar 
För att få en bättre insikt och framförallt kontroll över produktionen bör avrapportering ske med ett 
tätare intervall. Genom att rapportera att operationer både initieras och avslutas, framställs den 
faktiska ledtiden skiljt från vad som är kö och transporttid från produktionsrelaterad tid. Denna tid 
blir då direkt relaterad till den orderkvantitet som beslutas att komma att användas vid en 
implementering. Detta skulle sedermera även kunna belysa var de faktiska förbättringsmöjligheterna 
döljer sig. Tider som närmar sig verkligheten skulle vara ett viktigt underlag för fortsatta 
dimensioneringar och förbättringsåtgärder. Med största sannolikhet skulle lagernivåerna därigenom 
kunna sänkas, vilket samtidigt skulle frigöra mer kapital.  
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Denna tidsinsamling skulle även kunna användas för att uppdatera den missvisande operationsdata 
som återfinns i affärssystemet. Genom att tydligt särskilja operationer och färdigställda order med 
hjälp utav en inarbetad avrapporteringsmetodik borde det inte finnas några hinder för att få ut 
löpande information berörande det bundna kapitalet, både befinnandes i ”pipen” och i 
supermarketen. 

7.3. KAPITALBINDNING 
Genom att studera medelförbrukningar och standardavvikelser (bilaga 4 och 5) är det tydligt att det 
blir svårt för författaren att förutspå vad föreslagna volymer kommer att generera i för exakta 
servicenivåer.  Fördelen med det föreslagna konceptet är enkelheten att finjustera lagernivåerna för 
att förändra lagerbilden. Skulle servicenivån anses vara för låg går det att fylla lastbärarna ännu mer, 
alternativt att ytterligare en lastbärare förstärker systemet. 

Den genomsnittliga kapitalbindningen beräknas som lagrets maxnivå, eftersom den 
rekommenderade direktavropsmetoden innebär en fortlöpande produktion, som ständigt binder 
kapital i dess lastbärare. Därför anges kapitalbindningen som absoluta tal. Genom att sätta de 
absoluta talen i förhållande till det utlevererade värdet per år, återskapas en 
lageromsättningshastighet. Denna menar då att med de föreslagna volymerna kommer lagret att 
omsättas 24,5 gånger. Då bör tilläggas att de värden som används vid uträkningarna består utav 
tillverkningskostnader hämtade affärssystemet, som inkluderar lackering. Förvisso bör förhållandet 
inte förändras, eftersom värdena baseras på samma tillverkningskostnad.  För att innefatta ett helt år 
och i synnerhet siffrorna från 2010 användes data som sträckte sig mellan v.45 2009 – v.44 2010. 

Utifrån affärssystemet och uttagna kundorder, uppfattar författaren att utleveranser sker 46 veckor 
om året. Därför användes faktorn 46 vid uträknandet utav täcktiden. Detta innebär att det föreslagna 
lagrets maximala nivå, rent värdemässigt täcker 1,88 veckors utleveransbehov. 

7.4. STRUKTURER 
Om en kundorderpunkt blir placerad innan måleriet bör man, som tidigare nämnt, ändra 
artikelstrukturerna. Detta eftersom det annars skulle krävas flera lagerplatser innan måleriet för 
samma artiklar. Detta krävs eftersom det är först i den målande operationer som artikeln rent 
praktiskt tilldelas ett unikt artikelnummer. Den målande operationen gör produkten kundorderunik 
varför den bör placeras som initierande operation på en kundorder/monteringsorder. 

Ingen systematik verkar återfinnas för de artiklar som verkligen kräver trumling och blästring, varför 
konstruktörer i samråd med operatörer bör revidera operationsregistret. Skulle fler artiklar behöva 
passera blästern för att generera i ett bättre lackeringsresultat skulle blästerns placering möjligtvis 
behöva ifrågasättas, då den skulle generera i alltför många onödiga omvägar.  

7.5. MATERIALHANTERING 
Produktionen bör förses med ämnen för att kunna färdigställa endast en specifik tillverkningsorder, 
varken mer eller mindre. Detta för att undvika onödiga transporter. Skulle ett ämne saknas bör en 
restnotering skapas vilket gör att nästkommande lastbärare istället får komma att tas in i produktion. 
Uppenbarligen har då brister uppkommit vid ett tidigare skede. Den restnoterade lastbäraren bör 
därför hamna placerad i kö tills dess att det saknade ämnet anlänt, varpå tillverkningsorden kan 
fullföljas. Viktigt är att operationerna särskiljs för att kunna hitta grundorsakerna till varför 
problemen uppkommer. Genom att ta fram lastbärare som är anpassade efter orderkvantiteten 
elimineras samtidigt riskerna för att artiklarna inte skall få plats, varpå svetsaren blir tvungen att 
hämta flera pallar eller tvättracks mitt under produktion. 

I ett centrallager skulle förslagsvis artiklarna förvaras inom lämpliga avstånd till varandra, med avsikt 
att reducera onödiga transporter och rörelser för att sammanställa en tillverkningsorder. Därför bör 
ämnen tillhörande samma artikel placeras bredvid varandra alternativt närmast möjligt. 
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7.5.1. Förvaringsförslag 
I en upprättad supermarket behöver artiklarna kunna förvaras för att underlätta FIFU och 
materialhanteringen. Därför rekommenderas att lyftar, saxar och bord från Bänkrobot initialt 
förvaras i förhållandevis billiga grenstallage. Genom att placera ett datum på varje artikel när dessa 
ankommer till respektive lagerplats blir det lättare att upprätthålla en FIFU-princip. Med hjälp utav 
truck underlättas lyft. De tyngre fästramarna har rekommenderats specialanpassade vagnar, som 
skulle kunna fylla ett större syfte än enbart transport. En vagn skulle först och främst kunna forsla 
fästramen till måleriet där den skulle kunna underlätta metodiken rörande upphängandet i måleriets 
transportband. Därefter skulle en anpassad vagn även kunna kittas med lämpliga tillsatsmaterial, och 
tillsammans med en lyft transporteras vidare direkt till monteringsavdelningen. När väl fästramen 
lyfts av kan den tomma vagnen fungera som en Kanban/CONWIP signal och trigga ett nytt behov. 
Den utökade ledtid som detta förslag skulle medföra har dock ej matematiskt behandlats, utan har 
enbart lämnats som förslag. En extern konstruktör har under projektets senare skede kontaktats för 
att ta fram olika transportförslag.  

I samband med att utdragsenheterna vid horisontalfräsen föreslås flyttas skulle ytterligare utrymme 
frigöras för att erbjuda varje lastbärare en unik lagringsplats. Flytten rekommenderas främst för att 
göra produktionsgruppen oberoende av truck. Men samtidigt skulle den frigjorda golvytan kunna 
användas till att upprätta grenstallage för att kunna förvara artiklar till Speedbord. Dessa artiklar vore 
mest lämpliga då Speedsaxarna fylls på ifrån operation Manuellsvets som återfinns i nära anslutning.  
Flytten av utdragsenheterna skulle även göra stallaget vid Horisontalfräs åtkomligt från två olika 
riktningar och rent visuellt blir en eventuell köbildning åskådliggjord både från operatörens sida 
inifrån cellen men även för materialförsörjningspersonal, i samband med detta kan tydligt 
etiketterade och lediga platser i dessa utdragsenheter fungera som CONWIP signaler, som påvisar att 
processkapacitet finns tillgänglig, och på således bidra till ett underlättat flöde. Antalet platser 
hjälper även till att begränsa nivåer för PIA i systemet. 

Utrymme och stallage finns redan upprättat och kan behöva omorganiseras för att därefter tydligt 
märkas upp. Förslagsvis genomförs lyft initialt med truck för att kontrollera att konceptet som helhet 
fungerar, och först när detta bekräftats kan eventuella lyfthjälpmedel som reducerar ledtid vara 
aktuella att begära offerförfrågningar kring. Initialt föreslås att befintliga lastpallar med lämpligt antal 
pallkragar används som lastbärare, åtminstone för artiklarna som passerar Detaljrobot. När dessa 
lastbärare återfyller lagret föreslås att den senast ankomna lastbäraren placeras inunder den andra, 
för att ytterligare säkerställa upprätthållandet utav FIFU-principen. Eftersom pallplatserna är utav 
fast typ bör platserna tydligt märkas upp med artikelnummer och benämning i hela supermarketen. 
Viktigt för både lagerföring och materialhantering är att utrymmen och lagerplatser är begränsade till 
förutbestämda volymer för att säkerställa att eventuell överproduktion förhindras och att FIFU-
principen verkligen efterlevs. 

7.6. ORDERINGÅNG 
Något som mer eller mindre är ett krav för att en upprättad supermarket skall bli ett 
framgångsrecept och inte tömmas på första orden, är att få bukt med stora order. Dessa genererar i 
kraftiga standardavvikelser som i sin tur bidrar till kraftigt överdimensionerade säkerhetslager. Risken 
är annars överhängande att den ursprungliga situationen återskapas med dess ryckiga produktion. 
Containrar skickas redan till de större distributörerna flera gånger i veckan, varför de höga 
orderkvantiteterna uppfattas som underliga. Eftersom det även borde ligga i deras intresse att hålla 
lagernivåerna så låga som möjligt, är detta därför en ledningsfråga som omgående bör diskuteras. 
Dessa höga variationer kan ses i bilaga 4 och 5 . Då dessa variationer är så pass höga förtydligas än en 
gång varför författaren är mån om att initialt överdimensionera lagret. 
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7.7. ANKOMSTKONTROLL 
I dagsläget genomförs ingen systematisk kontroll av det ankommande godset, vilket dock varit 
anknytbart till resursbrist. Det bör således tilläggas att produktkvalitén av de ämnen som anländer till 
en verksamhet tenderar att även återspeglas i de produkter som senare lämnar utlastningen. Bättre 
kontroller rekommenderas därför och allteftersom bör en kategorisering utav leverantörerna 
genomföras efter deras leveranskvalité. Detta för att därigenom höja den egna produktkvalitén. Idag 
skickas tyvärr felaktiga ämnen och material ut, främst till Detaljrobot. Tack vare svetsarnas produkt- 
och godskännedom kan dessa avvikelser ofta upptäckas. Vid ett par observationstillfällen har nya 
ämnen dykt upp från leverantörer som inte passerat mätkontrollen. Ny leverantör eller ny 
framställningsmetod hos leverantören bör per automatik innebära att de första ämnena måste 
passera mätkontroll för ett godkännande innan de skall kunna tas in i produktion. Skulle inte den 
goda produktkännedomen finnas tillgänglig skulle svetsarna rent teoretiskt kunna svetsa upp en hel 
batch innan avvikelsen upptäcks. Skulle exempelvis de nya bitarna inte klara hålfasthetstesterna 
skulle dess tillhörande artiklar och produkter med största sannolikhet bli tvungna att kasseras eller 
generera i omfattande omarbeten. Poängteras bör att de resurser som krävts för förädlandet utav 
materialet kommer att gå om intet. 

7.8. PROGNOSER 
Om en dragande produktion skall efterlevas bör prognoserna i främsta utsträckning styra bemanning 
och råvarumaterialet. Om inget material kommer in i verksamheten kommer med största sannolikhet 
heller ingenting ut. Önskas däremot en ändring utav PIA värdet är det, som nämnt i föregående 
stycke, lätt att ändra genom att exempelvis bemanningen, kvantiteter eller antalet artiklar per 
lastbärare. Det bör tilläggas att ändringar naturligtvis kan få konsekvenser som lägre nyttjandegrad 
eller att artiklarna behöver fler lastbärare än ”kort”. 

7.9. STANDARDISERAT ARBETE 
Olika standardiseringsåtgärder bör placeras under lupp då det annars uppstår variationer som tydligt 
syns i produktionen. Det värmekänsliga stålet bör svetsats på exakt samma sätt varje gång för att det 
inte skall röra sig. Tydligt syntes detta vid observation utav en fästrams genomlopp där en slarvigt 
häftad fästram kan skapa många stopp i både bänkrobotsvetsen och portalfräsen. 

Många operatörer har olika tillvägagångssätt när det kommer till problemlösning. Dock verkar ingen 
standardiserad uppföljning tillämpas. Först och främst bör erfarenheter och idéer bland de berörda 
stämmas av. Detta för att främst säkerställa att problem av liknande karaktär aldrig ska tillåtas 
uppstå på nytt. Klimatet skulle behöva förändras så att det tillåts vara mer öppet, där frågor och 
funderingar lyfts som något positivt istället det motsatta. Detta kommer annars resultera i att 
avdelningarna fortsätter att återuppfinna hjulet varje gång som något problem uppstår. 

7.10. FASTA PALLPLATSER 
I det upprättade spagettidiagrammet (se bilaga 1) uppdagades tydligt den arbetsinsats som faktiskt 
krävs när avdelningen inte använder sig utav fasta pallplatser, och denna insats kan lätt uppskattas i 
tid. Genom att applicera fasta pallplatser skulle förvirring kunna reduceras då det istället tydligt 
framgår var varje ämne förvaras. Detta skulle inte enbart generera i ordning och reda och snyggare 
hyllor, utan tidsåtgången för materialhanteringen skulle även sjunka dramatiskt. Det skulle även 
reducera behovet av truck, och därmed arbetsplatsens säkerhet.  

Idag tillämpas inget tydligt markeringssystem där ämnen och artiklar etiketteras med ankomsttid och 
datum för att underlätta FIFU-principen. Därför skulle ordentliga tavlor anskaffas som tydligt visar 
respektive artikeldata. 
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7.11. TRANSPORTER 
Spagettidiagrammet framlade även underlag för de långa sträckor och därmed tid som svetsarna från 
Detaljrobot tillbringar på truck istället för i sina svetsceller. Av den anledningen skulle det därför vara 
bättre med tydliga direktiv och signaler för när, var och hur materialförsörjningen skulle genomföras. 
Det är bättre att placera dessa arbetsuppgifter hos materialförsörjningspersonal istället för att ta 
potentiellt värdeskapande tid ifrån svetsarna, vars främsta uppgifter är att hålla robotsvetsarna 
brinnande. Med busslinjer och färgkoder i åtanke skulle köer och placeringar i ett centrallager kunna 
visualiseras och därmed förenklas, för att tydligt se vad som står på tur för montering eller svetsning. 
Det skulle även förenkla och tydligt avgränsa lagerpersonalens arbetsuppgifter från truckförarna eller 
exempelvis materialförsörjningspersonalen. 

7.12. LEDTIDER BERÖRANDE FÄSTRAMAR 
Portalfräsen körs endast nattetid, vilket genererar i onödigt långa ledtider för fästramar. Dock skapar 
denna maskin en arbetsmiljö med väldigt höga ljudnivåer. Förvisso befinner sig dessa inom 
toleransnivåer för arbetsmiljölagen som har sina industriella maxgränser satta till 115db, men 
hörselskydd skall återfinnas i miljöer överstigande 85db (Arbetsmiljöverket, 2010). Åtgärder bör 
därför tas för att sänka bullernivån för en acceptabel arbetsmiljö. Operatörerna skulle exempelvis 
kunna utrustas med hörselskyddskåpor istället för de hörselproppar som används idag. 

Om portalfräsen började opereras dagtid skulle även FIFU-principen bli lättare att upprätthålla, 
eftersom köbildningen inte skulle bli lika omfattande. Då fästramarna staplas i höga travar blir det 
svårt att nå den nedersta för att skapa ett rättvisande flöde. Denna förändring skulle kraftigt kunna 
reducera fästramarnas ledtider.   

7.13. MÄT- OCH STYRTAL 
För att följa upp och förbättra produktionen måste mät- och styrtal tas fram för att korrekta analyser 
skall kunna genomföras. Mätningar eller kontinuerlig datainsamling bör genomföras eller stämmas av 
för varje berörd produktionsgrupp med ett bestämt tidsintervall. För att förenkla 
avrapporteringsmomentet skulle en lösning kunna vara att addera streckkoder för operationerna i 
samtliga tillverkningsorder, för att därefter förse produktionsgrupperna med scannrar. 

Orsaker till förseningar och stopp måste dokumenteras för att kunna lyftas till ytan. Skulle 
dokumentation och metodiskt uppföljning genomföras skulle produktionen kunna genomgå ständiga 
förbättringar där förseningar och problematik skulle kunna förebyggas, istället för att gång efter 
annan lösas först efter det att olyckan har inträffat. Mätningar bör lämpligen genomföras på 
leveransprecision, ledtider, kapitalbindning och utnyttjandegrad. Vad som krävs för att genomföra 
dessa mätningar är främst en systematisk och kontinuerlig avrapportering mellan operationerna. För 
att konstatera en utnyttjandegrad som ligger närmare verkligheten, finns mjuk- och hårdvaror att 
införskaffa från exempelvis Axxos, som inkluderar funktioner för stopptidsuppföljning. Detta är ett 
alternativ till att enbart förlita sig på stämplade tillverkningsorder. 

7.1. YTBEHANDLING 
Några av de vanligast förekommande artiklarna i produktfloran är ytbehandlade, men är samtidigt 
väldigt små till storleken. För att undvika att behöva tillverka stora batcher för att täcka de långa 
ledtiderna som denna process skapar (normalt två veckor) skulle det vara intressant att närmare 
räkna på vad det skulle kosta att köpa in lämplig kompetens och utrustningen. Åtminstone i avseende 
utav de mindre artiklarna. Detta skulle med största sannolikhet öka flexibiliteten och reducera 
ledtiderna. Därigenom kan tillverkningsvolymer sänkas, vilket i sin tur skulle reducera det bundna 
kapitalet avsevärt.  
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8. DISKUSSION  
Vid examensarbetes början omfattades direktiven från Car-O-Liner i huvudsak av tre delar. Det första 
var att föreslå lämpliga lagernivåer för en supermarket, därefter föreslå hur en lämplig förvaring 
skulle kunna se ut och slutligen önskades förslag kring hur en lämplig påfyllnadsmetodik skulle kunna 
fungera. Förhoppningen med dessa förslag var att kunna sammanväva och frikoppla produktionen 
för att sedermera kunna upprätthålla en högre leveranssäkerhet än vad man gör med dagens 
produktion. Vid projektets inledande stadium var förhoppningen att ett koncept skulle kunna komma 
att implementeras under projekttiden, varpå resultaten skulle kunna verifieras och ge projektet en 
större genomslagskraft. Dessvärre åtgick mycket av företagets fokus åt en ny införskaffad produkt 
som parallellt med författarens examensarbete skulle tas in i produktionen. Detta hade till effekt att 
mycket tid och resurser istället blev tvunget att placeras på den nya produkten. 

Författaren anser dock att samtliga direktiv skulle kunna uppnås om det föreslagna konceptet skulle 
implementeras. Om en högre säkerhet skulle önskas kan de rekommenderade lagervolymerna enkelt 
justeras utan att metodiken skulle behöva förändras. Därmed anses även examensarbetets syfte ha 
uppfyllts. 

Förbättringsförslagen som leder till det sammanfattade konceptet arbetades fram tillsammans med 
personal som skulle komma att beröras vid en eventuell implementering. Involverandet utav flera 
funktioner och personer har visat sig vara en väl fungerande metod som inbringat nyfikenhet och 
intresse, vilket i sin tur resulterat i en ökad delaktighet i form av fler diskussioner som genererat i för 
examensarbetet viktig kvalitativ och kvantitativ information, jämbördigt med de slutsatser som 
presenteras utav Gunasekaran et. al. (1998). 

Viktigt för det föreslagna konceptet var att en total översyn genomfördes. Detta eftersom ett 
föreslaget koncept helt inramat utav projektets avgränsningar annars - med största sannolikhet - 
resulterat i en suboptimering, alternativt att förbättringsåtgärderna inte skulle vara lika synliga vid en 
eventuell implementering. 

Genom att ha fokuserat på återgärder och förbättringar, i syfte att minska den icke värdeskapande 
tiden, kommer ledtiden att minska vid implementering utav det föreslagna konceptet. Dock kommer 
reduktionerna med största sannolikhet inte vara tillräckliga för att kunna producera direkt mot 
kundorder. Ett ostrukturerat lager kan istället tyglas för att därigenom lättare kunna kontrolleras. 
Markeringar, tejpade områden och strikta regler för materialhantering skulle omöjliggöra flera utav 
dagens problem som förorsakar leveransförseningar, där överproduktion och felaktigt motiverad 
produktion är starkt bidragande faktorer till att problematik överhuvudtaget inträffar. Det 
huvudsakliga konceptet och dess tillhörande förbättringsförslag kräver inga större investeringar utan 
berör främst arbetsmetodik och rekommendationer där företaget framförallt bör sträva efter att öka 
förståelsen och därefter förankra idéerna om Lean Production.  

Slutligen vill författaren förklara att det föreslagna konceptet rörande supermarketen, som 
inspirerats utav Kanban och CONWIP, främst bör ses som ett hjälpmedel. Detta där den fortsatta 
uppgiften blir att förbättra produktionssystemet genom att reducera genomloppstiderna. Det 
kommer resultera i att även behovet utav volymerna i lastbärarna reduceras, vilket sedermera 
innebär att allt mer kapital kan frigöras från produktionen. 
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Bilaga 1 - Spagettidiagram 
 
Det upprättade spagettidiagrammet, beskriver en normal arbetsdag hos Rickard Berglund (svetsare Detaljrobot). I 
vänstra kolumnen syns rörelser inom produktionsgruppen, vad kartläggningen vill visa är rörelser och transporter som 
bör utföras av en extern materialhanteringspersonal, för att kunna få ut en högre brinntid ur robotsvetsen. Därför skulle 
en för företagets del fördelaktig studie, inte behöva den högra kolumnen med en överblick över hela fabriken, eftersom 
samtliga ämnen borde finnas i direkt anslutning till arbetscellerna. 

 

 

 
↑  kl. 6.15-7.00 1(2)  ↑  kl. 6.15-7.00 2(2) 

 

 

 
↑  kl. 7.00-8.00 1(2)  ↑  kl. 7.00-8.00 2(2) 

 

 

 
↑  kl. 8.00-9.00 1(2)  ↑  kl. 8.00-9.00 2(2) 



 
 

 

 

 
↑  kl. 9.20-10.20 1(2)  ↑  kl. 9.20-10.20 2(2) 

 

 

 
↑  kl. 10.20-11.30 1(2)  ↑  kl. 10.20-11.30 2(2) 

 

 

 
↑  kl. 12.15-13.15 1(2)  ↑  kl. 12.15-13.15 2(2) 

   

↑  kl. 13.15-13.50 1(2)  ↑  kl. 13.15-13.50 2(2) 



 
 

Bilaga 2 - Rekommenderat antal lastbärare/orderkvantiteter 
 
Beräknat behov utav lastbärare och rekommenderade orderkvantiteter hos produktionsgruppen Bänkrobot 

 

Benämning Art.nr. K k d (w+p) (1+α) c 

B81 FÄSTRAM+LYFT BR4200 34573  
     

B16 FÄSTRAM+LYFT BR5000 34639 3 1,46 0,6 3,75 1,3 2 

B83 FÄSTRAM+LYFT BR5500 34640 3 1,46 0,6 3,75 1,3 2 

BS12 SPEED PLUS PLATTFORM 34576  
     

BS13 SPEED PLATTFORM 34575 2 0,31 1,2 1,00 1,3 5 

B84 Fästram+Lyft BR6300 33907  
     

Q42 Bench w lift  230/400V 3ph 39748 4 2,44 1 3,75 1,3 2 

Q42 Bench w lift 110V 1ph 40204  
     

Q42 Bench w lift  400V  VW 41332  
     

Q42 Bottenram 42302 2 0,16 1 0,49 1,3 4 

Q42 Innersax 42301 2 0,28 1 0,88 1,3 4 

Q42 Yttersax 42300 2 0,28 1 0,85 1,3 4 

BR Bottenram 32551 2 0,19 1,2 0,48 1,3 4 

BR Innersax 32550 2 0,34 1,2 0,88 1,3 4 

BR Yttersax 32546 2 0,28 1,2 0,72 1,3 4 

SPEED Bottenram 32400 2 0,15 1,2 0,49 1,3 5 

SPEED Innersax 32398  
     

SPEED Yttersax höger 32788  
     

SPEED Yttersax vänster 32399  
     

 
K  rekommenderat antal lastbärare 
k antal lastbärare 
d  förväntad efterfråga per produktionsdag, i antal enheter 
(w+p)  genomsnittlig ledtid för lastbäraren, angivet i fraktioner utav dag/skift 
(1+α)  säkerhetsvariabel 
c  kvantitet per lastbärare 
 
(Speedsaxar förutsätts kunna färdigställa i samma kvantiteter inom samma tid som bottenramen. Ett antagande som 
godkänts av Patrick Olsson.) 

  



 
 

Bilaga 3- Rekommenderat antal lastbärare/orderkvantiteter 
 
Beräknat lastbärarbehov och rekommenderade orderkvantiteter, för produktionsgruppen hos Detaljrobot  

 

 Benämning Art.nr. multipel k d (w+p) (1+α) c 

Fäste 1+Fäste 2+Fäste 3 36570 1 0,63 2 2,41 1,3 10 

PELARSTÖD 30854 4 0,07 2 0,31 1,3 12 

KÖRSTOPP 1 / KÖRSTOPP 2 30873 / 30874 2 0,06 0,6 0,31 1,3 4 

B636 Kättingfäste Speed 32967 4 0,02 0,2 0,31 1,3 4 

BENDEL KPL/ Speed bänkf. 36755 4 0,16 3,8 0,65 1,3 20 

Dragriktarbalk bakre/Rear beam 32734 4 0,05 1 0,31 1,3 8 

DRAGRIKTARARM 30401 1 0,51 3 1,82 1,3 14 

Drive on Ramp (Ny variant) 41079 2 0,24 1,8 0,81 1,3 8 

Snabbkrampa B110/ Speed Clamp 31969 3 0,05 0,8 0,31 1,3 6 

Holder 39716 4 0,08 1,6 0,31 1,3 8 

BULT KPL. 30398 16 0,04 3 0,31 1,3 32 

BALK KPL. 32987 1 0,09 0,8 0,36 1,3 4 

BORDINFÄSTNING/TABLE ATTACHMEN 32739 1 0,10 1 0,31 1,3 4 

DRAGARM SPEED / PULLING ARM 32711 2 0,10 1 0,31 1,3 4 

Q16-fä 2-3 39948 1 0,19 1 0,60 1,3 4 

Q-fäste 1 39629 1 0,10 1 0,31 1,3 4 

Bracket (Q63) 39710 4 0,08 1,6 0,31 1,3 8 

TIPPSKYDD-KPL 32082 2 0,09 2,4 0,35 1,3 12 

Console welded first 41448 4 0,33 12 1,18 1,3 56 

Ledarm / Link arm 34061 6 0,51 4,6 2,03 1,3 24 

Bottenplatta Q16 39627 2 0,22 1 0,68 1,3 4 

Bottenplatta 30396 2 0,44 2 1,69 1,3 10 

Saxarmsfästled / Fastner 32657 12 0,59 2,4 2,28 1,3 12 

Vinkel svetsad-fästplatta 30089 / 30090 16 0,23 10,20 0,96 1,30 56,00 

BÄNKFÄSTE             B34BR 30868 4 0,72 3,2 2,09 1,3 12 

BÄNKFÄSTE B39 30129 4 0,21 0,8 1,59 1,3 8 

BÄNKFÄSTE (B310) 31949 4 0,16 0,4 1,22 1,3 4 

BÄNKFÄSTE B34MK 30688 4 0,25 0,8 1,90 1,3 8 

BÄNKFÄSTE B39BR/BENCH ATTATCH 30928 4 1,62 7,6 5,92 1,3 36 

Hållare / Holder E145 35182 4 0,25 1,6 0,96 1,3 8 

Spännback B110/Face plate jaw 31964 6 0,08 0,8 0,96 1,3 12 

Padsfäste/Pad bracket 32698 12 0,66 4,6 2,66 1,3 24 

Trackplate extension  E101 35187 4 0,52 0,8 3,98 1,3 8 

Trackplate E100 35188 4 0,97 2,4 4,97 1,3 16 

 
k antal lastbärare 
d  förväntad efterfråga per produktionsdag, i antal enheter 
(w+p)  genomsnittlig ledtid för lastbäraren, angivet i fraktioner utav dag/skift 
(1+α)  säkerhetsvariabel 
c  kvantitet per lastbärare (lager beräknas på 2st lastbärare/art.nr.) 



 
 

Bilaga 4 – Medelförbrukningar och standardavvikelser 
 
Värdena baseras på försäljning från 2010-01-01. Artiklarna som inte kommer att lagerföras är strukna i tabellen. 
Detsamma gäller Q42 fästramarna, eftersom det finns olika modeller av Quick42 som inte berör produktionen, så slås 
värdena samman. Därför motsvaras efterfrågan ur delarna till Lyften. Artiklarna passerar genom produktionsgruppen 
Bänkrobot. 

 
Benämning Art.nr. Medel (vecka) Stdav (vecka) 

B81 FÄSTRAM+LYFT BR4200 34573 -0,293 1,031 

B16 FÄSTRAM+LYFT BR5000 34639 -2,707 3,273 

B83 FÄSTRAM+LYFT BR5500 34640 -2,268 2,608 

BS12 SPEED PLUS PLATTFORM 34576 -0,390 0,802 

BS13 SPEED PLATTFORM 34575 -5,317 4,138 

B84 Fästram+Lyft BR6300 33907 -0,561 1,501 

Q42 Bench w lift  230/400V 3ph 39748 -2,732 2,711 

Q42 Bench w lift 110V 1ph 40204 -0,780 1,605 

Q42 Bench w lift  400V  VW 41332 -0,951 2,747 

Q42 Bottenram 42302 -4,463 4,599 

Q42 Innersax 42301 -4,463 4,599 

Q42 Yttersax 42300 -4,463 4,599 

BR Bottenram 32551 -5,829 4,104 

BR Innersax 32550 -5,268 4,111 

BR Yttersax 32546 -5,268 4,111 

SPEED Bottenram 32400 -5,707 4,332 

SPEED Innersax 32398 -5,707 4,332 

SPEED Yttersax höger 32788 -5,707 4,332 

SPEED Yttersax vänster 32399 -5,707 4,332 

 
 
 
  



 
 

Bilaga 5 – Medelförbrukningar och standardavvikelser 
 
Värdena baseras på försäljning från 2010-01-01. Artiklarna som skickas på ytbehandling är strukna i tabellen. Artiklarna 
passerar genom produktionsgruppen Detaljrobot. 

 
Benämning Art.nr. Medel (vecka) Stdav (vecka) 

Vinkel svetsad-fästplatta 30089/30090 -51,098 30,010 

BÄNKFÄSTE B39 30129 -3,341 8,740 

Bottenplatta 30396 -9,902 7,658 

Bottenplatta Q16 39627 -5,073 4,268 

BULT KPL. 30398 -14,976 8,531 

Q16 Fäste 1+Fäste 2+Fäste 3 39948 -5,073 4,268 

Fäste 1+Fäste 2+Fäste 3 36570 -9,902 7,658 

DRAGRIKTARARM 30401 -14,976 8,531 

BÄNKFÄSTE B34MK 30688 -4,000 7,099 

PELARSTÖD 30854 -9,780 12,707 

BÄNKFÄSTE             B34BR 30868 -15,951 15,110 

KÖRSTOPP 1 / KÖRSTOPP 2 30873/30874 -2,951 5,040 

BÄNKFÄSTE B39BR/BENCH ATTATCH 30928 -37,756 32,237 

BÄNKFÄSTE (B310) 31949 -1,659 3,998 

Spännback B110/Face plate jaw 31964 -4,098 9,402 

Snabbkrampa B110/ Speed Clamp 31969 -4,098 9,402 

TIPPSKYDD-KPL 32082 -11,659 8,209 

Saxarmsfästled / Fastner 32657 -11,659 8,209 

Padsfäste/Pad bracket 32698 -23,024 17,453 

Ledarm / Link arm 34061 -23,024 17,453 

DRAGARM SPEED / PULLING ARM 32711 -4,561 3,854 

Dragriktarbalk bakre/Rear beam 32734 -4,561 3,854 

BORDINFÄSTNING/TABLE ATTACHMEN 32739 -4,561 3,854 

B636 Kättingfäste Speed 32967 -0,659 1,237 

BALK KPL. 32987 -4,146 3,739 

Hållare / Holder E145 35182 -7,146 6,977 

Trackplate extension  E101 35187 -3,902 5,417 

Trackplate E100 35188 -12,244 10,634 

Bracket (Q63) 39710 -7,415 7,046 

Holder 39716 -7,415 7,046 

Drive on Ramp (Ny variant) 41079 -8,488 7,897 

Console welded first 41448 -59,415 55,276 

BENDEL KPL/ Speed bänkf. 36755 -18,927 14,967 

 
 


