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ABSTRACT 

Business unit Cylinder at ASSA AB in Eskilstuna are having problem with frictions 
in their production process. Changes are occurring and older products along with 
machineries are phased out and transferred to low-cost countries. This opens up 
possibilities to at a larger extend customize physical flows after production flows. 
The authors where given the task to analyze the production and find problem 
areas to improve and to give suggestion on how Business unit Cylinder can work 
to optimize their production flow.   

The aim of the thesis work is to come up with suggestions on how to reduce the 
lead time in production and how the tied up capital can be reduced. In more 
detail the task included to find problem areas that are counteracting an effective 
flow, give solutions on new flows for the production of the cylinder core, give 
suggestions for new stock points for the production and how the production 
shall be managed and controlled. 

During the last twelve months ASSA AB has sold over 700 different types of 
cylinder cores, and the product range is very wide. Today ASSA AB has chosen to 
work with a layout design where similar machines stand close to each other in 
groups, so called workshop design. The first manufacturing step take part in a 
multi operations lathe where a brass pole is lathed and cut off to right size and 
shape and necessary wholes are drilled. Later on the cylinder cores receive their 
key profile. Finally some cores are drill protected with hard metal pins to 
increase the safety of the cylinder.  

The flow time is long in production and the total flow time for a cylinder core can 
be up to 160 days. There are a numerous amount of article numbers in stock 
with a huge combined stock value. Still, there are often wrong articles in stock 
and there are occurring shortage situations regularly. Set-up times are variably 
and differ significant between which products that the set-ups are performed 
between.   

The largest part of the long flow times is non-value adding time, and above all 
stock times which occurs because of the large batch sizes that are used today. 
This counteracts a fast and effective flow. The main reason for the large batch 
sizes is a long, variably and in many cases unknown set-up time. Out of 
performed calculations are given that about 880 000 SEK could be released from 
stock point L72 and L70 just by reducing the batch sizes to between 250-500 
cylinder cores for high volume articles. This would reduce the stock value with 
over 75 percent for these article numbers.  

By shorten today’s long set-up times, and be able run smaller batch sizes, flow 
time should be able to be shorten from todays 100 days down to about 6 days. 
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SAMMANFATTNING 

Äldre produkter tillsammans med maskiner fasas ut eller läggs ut/flyttas till 
lågkostnadsländer. Detta ger möjligheten att i större utsträckning anpassa fysiska 
flöden efter produktflöden. Problemet är att det idag uppstår friktioner i 
produktionsprocessen hos Affärsenhet Cylinder på ASSA AB i Eskilstuna. 
Författarna gavs i uppdrag att analysera produktionen och hitta problem-
områden för förbättringsinsatser, samt ge förslag på hur Affärsenhet Cylinder 
kan arbete för att optimera flödet.  

Examensarbetets syfte är att ge förslag på hur ledtiden i produktionen kan kortas 
samt hur kapitalbindningen i lager kan minskas. Mer ingående innebär detta att 
hitta problemområden som motverkar ett effektivt flöde, ge förslag på 
eventuella nya flöden för produktionen av cylinderkärnor, ge förslag på 
lagringspunkter för produktionen samt hur produktionen skall styras och 
planeras.  

Under de senaste tolv månaderna har ASSA AB sålt över 700 olika typer av 
cylinderkärnor, och produktfloran är alltså oerhört bred och stor. Idag har ASSA 
valt att jobba med en gruppering där liknande maskiner står intill varandra i 
grupper, så kallad funktionell verkstad. Första tillverkningssteget sker i en 
fleroperationssvarv där en mässingstång svarvas och kapas till rätt storlek och 
form, samt att nödvändiga hål borras. Sedan driftas cylinderkärnan för att erhålla 
rätt nyckelhålsprofil. Slutligen borrskyddas vissa kärnor med hårdmetallstift för 
att öka säkerheten på cylinderkärnan.  

Flödestiden är idag väldigt lång i produktionen och den totala flödestiden för en 
kärna kan uppgå till så mycket som 160 dagar. I lager finns en mängd 
artikelnummer med sammantaget stort värde. Dock är det ofta fel artiklar som 
finns i lager, och det uppstår bristsituationer.  Ställtiderna är varierande och 
skiljer sig markant mellan vilka produkter ett ställ genomförs.  

Största delen av den långa flödestiden är icke värdeskapande tid, och framförallt 
lagringstid, som uppkommer genom de stora batchstorlekarna som används 
idag. Detta motverkar ett snabbt och effektivt flöde. Anledningen till de stora 
batchstorlekarna är en lång, varierande och i många fall okänd ställtid. Ur 
genomförda beräkningar ges att cirka 880 000 SEK skulle kunna frigöras i Lager72 
och Lager70 enbart genom att reducera batchstorlekarna till mellan 250-500 
cylinderkärnor för högvolymsartiklarna. Detta motsvarar alltså en reducering av 
lagervärdet från dagens nivåer, med över 75 procent för dessa artikelnummer.  

Genom att korta dagens ställtider och därigenom kunna tillverka i mindre 
batchstorlekar kan dagens flödestid från första operationssteget till montering-
/DC kortas ner från cirka 100 dagar till cirka 6 dagar. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete är det sista steget i vår civilingenjörsutbildning inom 
Innovativ Produktion och Logistik på institutionen för Innovation, Design och 
Teknik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

Under arbetets gång har vi från flera personer fått värdefull hjälp och kunskap. Vi 
vill tacka vår handledare på ASSA, Johan Sjölander, som kom in sent under vårt 
examensarbete men som visat stort intresse och hjälpt oss på vägen. Vi vill även 
tacka vår ”hands-on” handledare Patrik Thysell som ställt upp och hjälpt oss 
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stormig tid med omorganisationer, lågkonjunktur och varsel. 
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FÖRKLARING AV TERMER 

Nedan är en förklaring över de termer som kan anses oklara i rapporten. Om du 
som läsare inte förstår någon term, går du tillbaka hit och läser förklaringen.  

Affärsenhet Cylinder (benämns i rapporten Cylinder): den avdelning av ASSA AB 
som författarna utfört examensarbetet på. Där sker tillverkningen av 
cylinderkärnor till låssystem. 

Bom: En bom där knivar för profildragning monteras. 

Beläggning: Hur stor andel av den totala tiden som är belagd med produktion. 

Borrskydd: Kärnorna borrskyddas med hårdmetallstift för en ökad säkerhet mot 
borrangrepp etcetera. 

Buffertlager: Säkerhetslager mot efterfrågevariationer. 

Cliq: En cylinderkärna av modellen cliq. 

Cylinderkärna: En cylinder med kodning där nyckeln förs in i ett dörrlås. 

Dedikering: Dedikerad innebär reserverad för ett specifikt ändamål, till exempel 
en viss produkt/produktfamilj. 

DP: En cylinderkärna av modellen dp. 

Driftning/driftprofil: Driftning innebär den profil cylindern får, det vill säga hur 
nyckelhålet ser ut. 

Event: Ett event på 1-5 dagar där personer samlas för att gå igenom ett 
problemområde och ta fram en handlingsplan för förbättringar.  

Fast Mover: artiklar som har en täcktid i lager på mindre än 100 dagar. 

FIFU: Ett ”först-in-först-ut” kösystem. 

Fleroperationssvarv: En svarv som kan utföra flera typer av operationer. I detta 
arbete är det en Tornos, IMAS Flex eller Traub. 

Funktionell verkstad: En layout där liknande maskiner står grupperade 
tillsammans. 

Gemba: Betyder platsen där verksamheten bedrivs. Uttrycket ”Go to Gemba” 
innebär alltså att man ska gå dit där det händer. 

Gradning: Ta bort grader som bildats på kärnan (framförallt i borrade hål) i 
bearbetningsmoment. 

IMAS2: Gammal maskin för bearbetning av svarvämnen. 

IMAS3: Gammal maskin för bearbetning av kärnämnen. 

IMAS Flex: en fleroperationssvarv med större magasin för verktyg än Tornos. 

JIT (Just-in-time): Ett synsätt och en planeringsfilosofi där man strävar efter att 
producera och leverera varor i den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. 
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Kanban: Ett system för att signalera materialbehov i produktionen. Används vid 
dragande tillverkning för att tydliggöra kundbehov genom hela tillverkningen. 

Kapitalbindning: Pengar som är bundna i till exempel råmaterial-, PIA- eller 
färdigvarulager. 

Kniv: En kniv som används för att göra profilen för nyckelhålen. 

Kärnflöde: Det flöde som cylinderkärnorna genomgår. 

Kärnämne: En cylinderkärna som inte driftats, det vill säga den har inte någon 
profil (nyckelhål). 

Lager 70 - L70: Slutlager där cylinderkärnor lagras för montering. 

Lager 72 - L72 (PIA-lager): Ett mellanlager, produkter i arbete. 

Lagerhållningssärkostnad: Med lagerhållningssärkostnader menas alla de 
särkostnader som härstammar från lagerhållning av artiklar. 

Ledtid: Den tid det tar från att en vara är beställd tills att den kan användas eller 
är klar.  

Lokal ledningsgrupp: Affärsenheterna är uppdelade i lokala ledningsgrupper. Där 
en lokal ledningsgrupp till exempel kan vara gruppen för kärntillverkning. 

Låscylinder: Den cylinder som cylinderkärnan monteras in i.  

Movex: Det affärssystem som används på affärsenhet Cylinder. 

No Mover: en kärna som inte haft någon efterfrågan de senaste 12 månaderna 
men som finns lagerförda. 

Ordersärkostnad: Med ordersärkostnad menas alla de särkostnader som är 
förknippade med orderprocess vid anskaffning eller en produktionsorder.  

Produktionssekvens: Den sekvens med vilken produkterna produceras. 

Pull: Ett dragande system där tillverkningen utgår från kundefterfrågan. 

Push: En tryckande tillverkning som ofta körs mot prognos. 

Replenishment: Ett program för produktionsplanering som hämtar data från 
affärssystemet Movex. 

Rotomat: Ett system för lagerhållning. Stort dolt lager. 

Rullande 12 månader: Behovet baseras på rullande 12 månaders (de senaste 12 
månaderna) förbrukning. 

Sidkod: Patenterad sidkod för kodning av nyckel och cylinderkärna. På nyckeln är 
det de spår som är på sidan av nyckeln. 

Six Sigma: Ett angreppssätt eller metod för förbättringsarbete. 

Slow Mover: en kärna som haft efterfrågan de senaste 12 månaderna men där 
lagret räcker till mer än 100 dagars förbrukning. 
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SMED: Single Minute Exchange of Die – En Lean metod som används för att 
reducera ställtiden. 

Spaghettidiagram: Även kallat rörelsediagram. Man följer en produkts rörelser i 
fabriken och ritar ett sträck efter hur den färdas.  

Ställage: En konstruktion bestående av vertikala och horisontella bärande 
element som används för förvaring av pallar, lådor containrar etcetera. 

Svarvämne: Svarvad och kapad mässingstång som köptes in från ASSA OEM för 
att bearbetning i äldre maskinerna IMAS2 och IMAS3 kunde ske. 

Systemägare: Ägaren av systemet. 

Säkerhetslager: Lager för att gardera sig mot osäkerhet i ledtid. 

TAK: Ett nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet. 

Tillgänglighet = (totaltid - stopptid) / totaltid 

Anläggningsutbyte = verklig produktion / ((totaltid - stopptid) * 
maxproduktion) 

Kvalitetsutbyte = (verklig produktion - kassation) / verklig 
produktion 

Takttid: Den tid med vilken produktion skall göras. Tillgänglig tid/kundernas 
behov.  

Titan: Ett program ASSA använder för produktionsuppföljning och 
kapacitetsberäkning. Det hjälper till att beräkna TAK-tal. 

Toppkod: En kod för kodning av nyckel och cylinderkärna. På nyckeln är det de 
spår som är på ovansidan av nyckeln. 

Tornos: En fleroperationssvarv. 

Traub: En fleroperationssvarv. 

Twin Combi: Patenterat lås med sidkodsfunktion. 

Typ 1 muda: aktiviteter som inte skapar värde men är nödvändiga för den 
dagliga driften 

Typ 2 muda: skapar inget värde utan förstör snarare för intressenter 

Täcktid: Den tid som det tillgängliga lagret (plus planerade inleveranser) 
förväntas räcka. 

Vågstation – V50, vägning & inrapportering: Det moment där personal väger 
lådan med kärnor för att se att antalet stämmer samt lagerlägger dem i 
systemet. 

5- & 7-stiftskärnor: Fem och 7 stift för kodning. 

5S: En japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

6-stiftskärnor: Sex stift för kodning. 
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1 INLEDNING 

Under Inledningen presenteras företaget ASSA AB med lite aktuell fakta samt en 
kort historisk tillbakablick. Här presenteras även bakgrunden till examensarbetet, 
vad syftet varit samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 OM ASSA AB 

ASSA AB utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för dörrmiljöer. ASSA är 
Sveriges ledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar till såväl proffskunder 
som konsumentkunder. ASSAS produkter kännetecknas av kvalitet, säkerhet och 
design. ASSA omsatte år 2006 cirka 930 MSEK med hjälp av drygt 400 
medarbetare. Produktionen är förlagd till Eskilstuna och Lycksele med säljkontor 
i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö. 

ASSA AB ingår i ASSA ABLOY-koncernen som är världsledande inom lås- och 
dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och 
användarvänlighet. Koncernen hade 2006 över 30 000 anställda världen över och 
en omsättning på över 31 miljarder SEK.  

ASSA tillverkar idag en mängd olika cylinderkärnor för försäljning i Sverige samt 
för export. De allra största volymerna som säljs i Sverige är av de två 
produktfamiljerna, twin combi och dp som beräknas stå för 85 procent av den 
totala nyförsäljningen av kompletta låssystem samt 42 procent av tilläggs-
försäljningen. Utöver produktionen för den Svenska marknaden tillverkar ASSA 
AB en mängd olika cylinderkärnor för export till bland annat Danmark, USA, 
Norge med flera länder.  

Historia 
1881 – August Stenman startar företaget August Stenman AB genom att köpa 

upp en liten gångjärnstillverkare i Eskilstuna.  

1939 – Det första cylinderlåset tillverkas.  

1946 – Det första 5-stift cylindersystemet tillverkas.  

1981 – ASSA AB firar 100 år som företag och introducerar ASSA twin. 

1991 – ASSA AB introducerar ASSA twin combi, en förbättrad variant av den 
tidigare twin-kärnan. 

1994 – The ASSA ABLOY group bildas genom en sammanslagning av Securitas, 
ASSA och Abloy.  

2001 – ASSA cliq introduceras. 

2006 – ASSA AB firar 125 år som företag och introducerar ASSA dp, vilken är en 
ny cylinderplattform som bygger på samma koncept som framgången 
med Twin plattformen som introducerades 1981.  
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1.2 MÅLGRUPP 

Målgruppen som detta examensarbete är skrivet för är främst personer inom 
affärsenhet Cylinder på ASSA AB, men förhoppningsvis finner även personer med 
allmänna kunskaper inom produktion och logistik detta examensarbete lätt-
förståeligt.  

1.3 BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE 

Med dagens flöden uppstår friktioner i produktionsprocessen vilket leder till låg 
leveransprecision, och tidigare också en varierande kvalitet. Detta beror till stor 
del på en stor produktflora med många varianter, där det bland annat måste 
finnas möjligheter att producera reservdelar till äldre produkter 
(tilläggsförsäljning). Affärsenhet Cylinder står inför en stor produktionsförändring 
det kommande året där äldre produkter tillsammans med maskiner fasas ut eller 
läggs ut/flyttas till lågkostnadsländer. Detta gör att ytor frigörs för 
nyinvesteringar samtidigt som nuvarande maskinpark ska anpassas till kvar-
varande och nya produkter. Detta ger möjligheten att i större utsträckning 
anpassa fysiska flöden efter produktflöden.  

1.4 UPPDRAG OCH SYFTE 

Författarna gavs i uppdrag att analysera produktionen och hitta problem-
områden för förbättringsinsatser samt ge förslag på hur Affärsenhet Cylinder kan 
arbete för att optimera flödet.  

Syftet med uppdraget är att hjälpa Affärsenhet Cylinder att korta 
genomloppstiden i produktionen av cylinderkärnor samtidigt som kapital-
bindningen i lager minskas. Mer ingående innebär detta att hitta problem-
områden som motverkar ett effektivt flöde, ge förslag på eventuella nya flöden 
för produktionen av cylinderkärnor, ge förslag på lagringspunkter för 
produktionen samt hur produktionen skall styras och planeras.  

1.5 MÅL 

Målet med uppdraget är att ta fram förslag på hur Affärsenhet Cylinder kan korta 
genomloppstiden i produktionen av cylinderkärnor samt minska kapital-
bindningen i lager. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Författarna valde att titta på det flöde som de största produktfamiljerna (dp och 
twin combi) samt flera andra produktfamiljer tillverkas i. Fokus har legat på de 
två första produktionsstegen, fleroperationssvarv och driftmaskin, samt lager-
hållningen. Cliqkärnan valdes bort, och anledningen till detta är att produkten 
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tillverkas i en egen maskin i första produktionssteget samt att dess volym utgör 
en så pass liten del av det totala antalet kärnor (cirka tre procent).  

Författarna valde tillsammans med Cylinder att titta på flödet för cylinderkärnor 
från det att råmaterial matas in i första produktionssteget till dess att en färdig 
cylinderkärna ligger i lager 70, redo att monteras in i en låscylinder eller säljas 
som reservdel. Vad det gäller beräkningar och förbättringsåtgärder i stort, har 
författarna i samråd med Cylinder valt att titta närmare på högvolymsartiklarna i 
produktionen. Dessa valdes ut med hjälp av Pareto-analys.  

Detaljerade beräkningar har överlag inte genomförts på grund av bristande eller 
obefintlig grunddata. Samtidigt har syftet med examensarbetet varit att hitta 
problemområden som motverkar ett effektivt flöde, vilket gjort att helheten 
studerats framför djupare analyser av enstaka områden. Andra områden som 
inte studerats närmare är bland annat prognosernas framtagande. 
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2 METOD 

Under rapportens andra del presenteras de metoder författarna använt sig av i 
arbetet. Dessutom ges en inblick i hur arbetet har bedrivits i stort och hur 
material har samlats in. 

2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 

Det finns två kategorier av vetenskapliga angreppssätt och dessa är kvantitativa 
och kvalitativa. Dessa metoder är inte konkurrerande utan kan gärna kombineras 
beroende på forskarens problemformulering. Skillnaden är att det kvalitativa 
angreppssättet består av ord och bilder, medan det kvalitativa utgörs av siffror. I 
det kvantitativa angreppssättet ligger fokus på förhållandet mellan forskaren och 
det som utforskas, medan fokus i det kvalitativa angreppssättet ligger på de sätt 
som faktamaterialet bearbetats samt hur fakta tolkats och presenterats. 
(Andersson, 1994) 

De kvantitativa metoderna är mer formaliserade och strukturerade och baseras 
på faktorer som kan mätas och omvandlas till data i form av siffror som i sin tur 
kan utvärderas. Undersökningsresultaten presenteras numeriskt (Andersson, 
1994). Forskaren söker ofta omfattningen av en åsikt, händelse eller beteende 
snarare än förklaring till anledningen till varför de uppstått. 

Kvalitativa metoder försöker skapa en djupare förståelse för problemen istället 
för att endast beskriva och förklara. Den genomförs ofta med hjälp av 
osystematiska och ostrukturerade observationer, exempelvis intervjuer med en 
intervjumall utan fasta frågor eller fasta svarsalternativ. Det är dock lätt att 
forskarens egna känslor och värderingar påverkar tolkningen.   

I examensarbetet har författarna använt sig av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. De kvalitativa metoderna har använts i form av intervjuer, 
observationer och processkartläggningar. De kvantitativa metoderna har 
utnyttjats då mätningar och utvärderingar av data och siffror gjorts. 
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2.2 ARBETSGÅNG 

För att förstå produktionsprocessen och åstadkomma förbättringsförslag har 
författarna jobbat enligt följande arbetsgång: 
 
 

  

 
Etablera och lära känna 
Arbetet påbörjades genom att författarna fick en genomgång av hur 
cylindertillverkningen gick till samt en rundvandring i produktionen. Detta för att 
få en överblick samt förståelse för hur det såg ut. Sedan diskuterades syftet med 
projektet och avgränsningar. Författarna träffade även olika personer som 
senare i projektet kunde hjälpa till med att besvara frågor och hjälpa till med 
informationsinhämtning.  

Identifiera och gör processer och aktiviteter visuella 
Därefter påbörjades kartläggning av nuläget och författarna började följa flödet 
och intervjua personer för att se vilka processteg som produkten genomgick 
samt hur den transporterades mellan olika tillverkningssteg. De olika 
processtegen dokumenterades sedan i bland annat olika flödesscheman och för 
att se de fysiska huvudflödena och förflyttningarna för produkterna gjordes ett 
spaghettidiagram. Författarna fick då en förståelse för hur cylinderkärnorna blev 
till samt en uppfattning om vilka olika sätt de kunde tillverkas på. 

 
Etablera och lära känna 

 
Identifiera och gör 

processer och aktiviteter 
visuella 

 
Detaljerad 

flödesmappning och 
analys 

 
Identifiera och mät 

möjligheter till förbättring 

 

Litteraturstudier & 
Datainsamling 
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Detaljerad flödesmappning och analys 
Sedan påbörjades en närmare och mer detaljerad kartläggning och analys av 
produktionen med teorin som utgångspunkt. Detta för att förstå hur lång tid de 
olika stegen tog samt varför de utfördes. Verktyg som utnyttjades var bland 
annat värdeflödesanalys och aktivitetsbaserat flödesschema. Dessutom 
analyserades ledtiden, lagernivåer, TAK-tal och annan data som samlats in. Detta 
för att se vad som påverkade och motverkade ett effektivt flöde. Då upptäcktes 
olika problemområden som sedan kunde synliggöras analyseras djupare.  

Identifiera och mät möjligheter till förbättring 
Författarna sammanställde sedan analysen och prioriterade de problemområden 
som hittats utefter inverkan på ledtid och kapitalbindning. Därefter togs 
lösningsförslag fram och presenterades. Det framtida flödet tillsammans med de 
förbättringsförslag som tagits fram baserades på den information och kunskap 
som erhållits under utbildningen samt från de litteraturstudier som utförts.  

Datainsamling 
Datainsamling har skett kontinuerligt under hela projektets gång. Författarna har 
använt sig utav både sekundär och primär data under projektets gång. De 
metoder som använts vid datainsamlingen är egna observationer och intervjuer 
för primär data samt insamling och sammanställning av befintlig data (sekundär 
data). De egna observationerna har utförts för att få en bild över hur 
produktionen ser ut och fungerar, samt upptäcka eventuella problemområden.  

Intervjuerna har utförts fortlöpande med berörd personal vilket omfattar allt 
från operatörer, ställare och produktionsledare till planerare, produktions-
tekniker, logistiker, kvalitetsansvariga samt chefer inom olika områden. Detta för 
att kartlägga nuläget och samtidigt få input från alla de som är berörda av, och 
kan påverka produktionen. Det finns olika typer av intervjuer och Bell (2006) 
skiljer mellan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 
Vid strukturerade och semistrukturerade intervjuer behöver den intervjuade 
personen bara markera svaren i ett i förväg utformat frågeformulär. Detta ger en 
uppsättning svar som är lätta att sammanfatta och analysera. Vidare förklarar 
Bell (2006) att ostrukturerade intervjuer utgår från ett visst tema och att ett 
vanligt samtal över ett visst tema kan vara intressant och ge goda insikter i ett 
visst problem, men man får inte glömma att man fortfarande är i behov av svar 
på vissa frågor. Bell (2006) tar även upp gruppintervjuer och fokusgrupper som 
alternativ till intervjuer med en respondent i taget. Även dessa kan vara 
strukturerade (med förberedda frågor och checklistor) och ostrukturerade (då 
intervjuaren ingriper så lite som möjligt i diskussionen). Denna metod anser Bell 
(2006) vara värdefull då man är ute efter mer ingående information. De 
intervjuer författarna genomfört har mestadels utförts i form av fokusgrupper 
och i strukturerad form. De personer som ansetts vara berörda eller haft kunskap 
i temat har då samlats och författarnas förberedda frågor har sedan diskuterats. 
De intervjuer som skett med en respondent i taget har mestadels utförts i 
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ostrukturerade och delvis strukturerade former. De frågor som författarna velat 
ha svar på har förberetts och intervjun har sedan skett som en diskussion utefter 
en agenda. 

De befintliga data som samlats in och sammanställts har hämtats främst från tre 
olika program/system; Movex, Replenishment samt Titan. Utöver detta har 
författarna även utfört egna mätningar där detta krävts. Detta både för att hitta 
problemområden men även för att påvisa dessa och sedan kunna diskutera 
eventuella orsaker med berörd och kunnig personal. 

Litteraturstudier 
Författarna har även utfört en litteraturstudie som legat som grund till projektet. 
Teorierna som använts har främst inhämtats från litteratur inom Lean 
produktion, produktion i allmänhet, produktionsplanering, logistik och lager. 
Sedan har de traditionella synsätten inom de olika områdena jämförts med Lean 
produktions filosofier. Dessutom har forskningsartiklar lästs från Mälardalens 
högskolas databaser inom samma områden. Litteraturstudierna har sedan 
utförts löpande under projektets gång för att öka förståelsen, hitta nya 
infallsvinklar, problemområden och frambringa förbättringsförslag. 

Uppföljning av metod 

Metoden som författarna har använt sig av, samt förklarat ovan, har fungerat 

väl. Den gav till en början en bra överblick över produktionen på Cylinder för att 

sedan gå in djupare på detaljer och tider. Däremot har vissa av stegen fått 

utföras på nytt då examensarbetets inriktning har justerats. Detta har dock inte 

ändrat metoden i sig utan stegen har varit desamma. 
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3 TEORI 

Under teoriavsnittet presenteras den teori som varit till stöd under arbetets gång 
samt ligger till grund för tankar och idéer om framtida läge inom cylinder-
tillverkningen. 

3.1 INTRODUKTION TILL LEAN PRODUKTION 

Lean är en är en fortsättning av Toyotas produktionssystem (TPS) och den första 
principen inom Lean är att kunden kommer först, det vill säga värdet skall vara 
specificerat ur kundens perspektiv. Andra principer är att värdeflödet måste 
identifieras för varje produkt eller process, kontinuerligt flöde utan avbrott bör 
skapas (gärna enstycksflöde om möjligt), tillverka bara det som efterfrågas 
genom pull och den sista principen är att alltid sträva efter perfektion (Bicheno, 
2007). Lean produktion är en filosofi om resurshantering. Syftet med Lean är att 
få ut mer värde för mindre arbete genom att identifiera och eliminera aktiviteter 
som inte skapar värde för slutkunden (Blücher & Öjmertz, 2008). Traditionellt så 
har förbättringsarbetet fokuserat på att minska tiden för de värdeskapande 
delarna medan den stora potentialen oftast finns i de icke värdeskapande 
delarna (Blücher & Öjmertz, 2008).  

Jämförs traditionell massproduktion med Lean produktion så är Lean produktion 
enligt Blücher & Öjmertz (2008) mycket mer flexibel och klarar därmed av en stor 
variantflora, uppnår korta ledtider och strävar efter kundorderstyrt i större 
utsträckning. Detta kan uppnås bland annat genom att undvika överproduktion, 
arbeta med att få kontinuerliga flöden, korta omställningstider och minimala 
mellanlager. Däremot förklarar Blücher & Öjmertz (2008) att många företag idag 
har fullt upp med att klara den dagliga verksamheten och släcka akuta bränder. 
Det finns då ingen tid till det långsiktiga förbättringsarbetet. Blücher & Öjmertz 
(2008) påstår däremot att det är viktigt för den företagens långsiktiga överlevnad 
att starta det långsiktiga förbättringsarbetet på ett systematiskt sätt redan idag! 
 

3.2 LAYOUT  

Inom tillverkningsindustrin används fem olika produktionslayouter, (Olhager, 
2000): 

 Fast position 

 Funktionell verkstad 

 Flödesgrupper 

 Kontinuerlig tillverkning 

 Lina 
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Fast position 
Vid tillverkning enligt fast position tillförs material och resurser till produkten. De 
värdehöjande aktiviteterna sker på ett och samma ställe. Vid denna layout har 
flödesprinciper mindre betydelse, men materialflöde och informationsflöde är 
mycket viktigt. (Woxencentrum) Produkter som tillverkas enligt denna layout är 
ofta stora och svåra att flytta, exempelvis flygplan, båtar och hus. Tillverkningen 
sker oftast i låg volym (1-100 enheter/år) med en unik och avancerad 
slutprodukt. (Olhager, 2000 samt Groover, 2001) 

Funktionell verkstad 
Vid denna layout står maskiner med samma funktion samlade i grupp, till 
exempel alla pressar för sig och alla svarvar för sig. Det är därför inte ovanligt att 
antalet tillverkningsorder för en artikel är lika många som antalet operationer 
(Woxencentrum). Produkten transporteras sedan mellan de olika avdelningarna 
och de operationer som krävs genomförs. Det blir ofta ett avancerat flöde mellan 
maskinerna och flödesprincipen blir ett komplext mönster av materialflöde och 
informationsflöde. (Woxencentrum och Olhager, 2000). Däremot erhålls en 
flexibilitet och det är lätt att göra många olika produkter samtidigt och det är 
även lätt att implementera nya produkter i systemet. Layouten används ofta av 
en specialinriktad verkstad med många produkter och olika partistorlekar och 
lämpar sig bra när operationstiderna varierar mycket. Nackdelar är att det ofta 
kan bli många produkter i arbete (PIA) vilket innebär att företaget binder mycket 
kapital. Enligt Olhager (2000) görs eventuella investeringar i flexibla maskiner 
eller maskiner som är gjorda för att göra en speciell sak. Arbetarna i en 
funktionell verkstad är ofta yrkesskickliga. 

Detta sätt att tillverka en produkt anses ofta vara gammalmodigt och ineffektivt. 
Däremot kan en funktionell verkstad göras konkurrenskraftig med rätt 
produktionsstyrning och i rätt organisation. Traditionellt sett har fokus legat på 
högt utnyttjande av utrustning istället för materialflödet. Groover (2001) anser 
dock att en funktionell verkstad, liksom fast position, förknippas med en låg 
produktionskvantitet (1-100 enheter/år). Även han påpekar att det binds mycket 
pengar i produktion och transportering. 

Flödesgrupper 
Vid tillverkning i flödesgrupper har maskinerna grupperats i flödesriktningen för 
att minska transporterna mellan maskinerna. Tillverkningsvolymen är oftast stor 
(100-10 000 enheter/år) medan antalet produkter är få samt bör vara det för att 
det skall vara lönsamt. (Olhager, 2000 & Groover, 2001) Det beror dock på hur 
många produkter företaget har. Det finns två olika produktionstyper: Batch och 
flödesgrupp. (Groover, 2001) Flödesgrupper har kortare genomloppstider 
jämfört med funktionell verkstad och ses ofta som en planeringspunkt. Detta gör 
att administratören endast behöver göra en order för hela gruppen som 
färdigställer produkten istället för en till varje maskin. Flödesgrupper kan även 
vara bra då arbetarna inom gruppen själva har hand om ordern, inte en extern 
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produktionsplanerare, och kan rotera mellan maskinerna. Nackdelar är att det 
kan vara svårare att implementera nya produkter. (Olhager, 2000 samt 
Woxencentrum) 

Kontinuerlig tillverkning 
Denna layout används mestadels inom processindustrin där processen är 
kontinuerlig och automatisk och ses som en enhet med ett inflöde och ett 
utflöde. Exempel på produkter som tillverkas enligt denna layout är läkemedel, öl 
och olja. Det betydelsefulla vid denna layout är planeringen och styrningen av 
materialet in till processen. Det är oftast endast en produkttyp vid dessa 
anläggningar och det komplexa är att bli kostnadseffektiv och kunna hantera 
förändringar i volymer. Det handlar om stora volymer och kundorder. (Olhager, 
2000 & Woxencentrum) 

Lina 
När man använder sig av lina som layout tillverkas ofta endast en artikel eller 
väldigt få typer av artiklar som liknar varandra. Detta så att det skall vara lätt att 
ställa om den utrustning som används vid tillverkningen (Woxencentrum). Vid 
detta produktionssystem står maskinerna i en lång rad och ofta med ett band 
mellan som styr. De två typer av linor som finns är styrande linor och flytande 
linor. Styrande lina har inga mellanlager och är sammankopplade med band, 
medan en flytande lina har mellanlager och är därför mer hållbart och mindre 
känsligt (Olhager, 2000). Denna typ av layout är den mest kostnadseffektiva i de 
flesta produktionsmiljöer. Däremot kan det vara svårt att räkna hem 
investeringar i linor om inte produktionsvolymen är väldigt hög. Bilindustrin 
använder sig utav denna layout då de har höga volymer och välutvecklade 
produktstrukturer (Woxencentrum). 

Med lina erhålls en kort genomloppstid och det medför mindre produkter i 
arbete (PIA). Nackdelar med lina är att det lätt kan uppstå störningar. Exempelvis 
stannar hela linan om någon av stationerna på linan går sönder (Olhager, 2000). 

3.3 LAGER  

Lager behövs för att gardera sig mot osäkerhet både i form av variationer i 
efterfrågan och i form av osäkerheten i den interna ledtiden. Nedan presenteras 
en klassisk syn på lagerhållning, men också en lagerhållning enligt Lean. 

3.3.1 GAMMAL SYN PÅ LAGER 

Bicheno (2007) menar att den traditionella synen på lager är att det inkluderar 
följande: 

1. Lagerföringskostnader 
- Kapitalkostnad: Kapitalets kostnad eller möjliga intäkter 

- Riskkostnad: kostnaden för risken att ha produkter i lager 
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2. Lagerhållningskostnader 
- Kostnad för lagret eller lagerbyggnaden, inklusive använd yta, löner, 

skador, inkurans samt materialhantering på lagret.  

Bicheno (2007) menar att några typiska tal är att man traditionellt räknar med 
lagerföringskostnader på 10 procent och en lagerhållningskostnad på 15 procent 
per år, vilket då totalt ger en lagerhållningskostnad på 25 procent per år.  

Färdigvarulager 
Storhagen (2003) menar att färdigvarulagrets uppgift är att fånga upp skillnaden 
mellan tillgång och den efterfrågan som finns på en viss produkt. Han menar 
också att de logistiska insatserna har som ett viktigt mål att begränsa lagringen 
längs hela material- och produktflödet. Vidare menar Storhagen (2003) att det 
främst inte är lagrets uppgift att frikoppla olika funktioner från varandra, utan 
snarare en åtgärd som man ofta tvingas till för att justera för svängningar i 
produktion och efterfrågan.  

Fabrikslager 
Ett fabrikslagers viktigaste funktion är att hålla en tillgänglig kvantitet av färdiga 
produkter för att tillgodose kundernas efterfrågan. Storhagen (2003) menar att 
lagernivåer ska balanseras så att störningar inte uppstår i den egna 
produktionen, så att interna och externa kunder kan försörjas inom givna 
normer. Han menar också att dess uppgift är att se till att produktions-, 
hanterings- och transportutrusningen kan utnyttjas så effektivt som möjligt så att 
kapitalbindningen kan hållas på en rimlig nivå. Vidare menar Storhagen (2003) 
att det är en given förutsättning att ett fabrikslager är ett resultat av en 
lagerstyrd produktion.  

Skäl för lagring 
Enligt Storhagen (2003) behövs lager framförallt för kapacitetsutjämning. De fyra 
viktigaste logistiska skälen till lagring anser Storhagen vara: 

- Lägre produktions- och transportkostnader 

- Samordning av tillgång och efterfrågan 

- Produktionsmässiga skäl 

- Marknadsmässiga skäl 

3.3.2 LAGERKOSTNADER ENLIGT LEAN 

Leans synsätt är att lagring av material medför långt fler kostnader än vad den 
traditionella synen anger. Bicheno (2007) menar att lagret inte bara tar upp plats 
utan den förhindrar också en kompaktare layout. Detta ger i sin tur sämre 
kommunikation och större materialhanteringskostnader än nödvändigt. Bicheno 
(2007) menar också att lager döljer defekter och att kostnaderna för defekter 
stiger med ökad batchstorlek. Detta i och med att om ett fel upptäcks i en batch 
måste hela batchen inspekteras och, om nödvändigt, omarbetas. Bicheno (2007) 
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anser att stora lager motverkar regelbundet flöde. Idealet menar han är att 
tillverka en mindre mängd av varje sort varje dag och på så sätt påverkas 
färdigvarulagren och kundservicen positivt. I gengäld möjliggör små partier att 
tillverkningen kan ske i den takt som kunderna efterfrågar produkterna och 
därmed minskas storleken på färdigvarulagrena och kundservicen blir bättre 
(Bicheno, 2007). 

3.3.3 BUFFERT- OCH SÄKERHETSLAGER 

För att gardera sig mot lagerbrist används buffert- och säkerhetslager. Osäkerhet 
kan uppkomma på många olika sätt, till exempel genom osäkerhet i efterfrågan, 
osäkerhet i den interna ledtiden, osäkerhet från leverantörernas förmåga att 
leverera (Mattsson & Jonsson, 2003). Bicheno (2007) menar att vid produktion av 
mindre partier bör större säkerhetslager användas eftersom risken för lagerbrist 
ökar med minskade partistorlekar.  

3.3.4 KAPITALBINDNING 

Normalt är det kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och färdigvarulager 
som har en stor betydelse för kapitalbindningen. Mattsson & Jonsson (2003) 
presenterar följande effektivitetsmått som uttryck för kapitalbindning.  

Kapitalbindning i absoluta tal 
Det enklaste sättet av kapitalbindning, där kapitalbindningen anges som 
lagervärde i kronor. Där man kan skilja på lagervärde i förråd, värde för 
produkter i arbete samt värde på olika lager. Uppdelningar på artikelgrupp, 
familjeuppdelning eller liknande kan också vara intressant.  

Omsättningshastighet i lager 
Omsättningshastigheten är ett uttryck för förhållandet mellan värdet av det 
totala materialflödet under en viss tidsperiod och det kapital som i genomsnitt 
funnits bundet i flödet, och då i huvudsak i form av lager.  

Lageromsättningshastighet = (Utleveransvärde/Genomsnittlig kapitalbindning i 
materialflödet) 

Lagrets täcktid 
Lagrets täcktid är ett mått på kapitalbindning i lager. Detta mått är ganska likt 
omsättningshastighet, men med den fördelen att måttet kan vara mer greppbart.  
Täcktiden kan likt kapitalbindning i absoluta tal beräknas separat för olika lager, 
artikelnummer, familjer eller liknande.  

Lagrets täcktid = (Genomsnittlig kapitalbindning i materialflödet * faktor) / 
Utleveransvärde tidsenhet.  
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3.4 OMSTÄLLNINGAR 

Ställtiden täcker den tid som behövs för lossning av gamla verktyg och fixturer 
och sätta upp nya verktyg och fixturer samt köra utrustningen tills nya produkter 
tillverkas utan defekter.  

En omställning kan enligt Bicheno (2007) ses ur tre olika perspektiv: 

 Omställning är den tid när en maskin står still mellan batcherna (den 
interna tiden). 

 Omställning är tiden från den sista delen i den första serien till den första 
godkända delen i den andra serien. Detta är den allmänt erkända 
beskrivningen. 

 Det tredje perspektivet som stöds av gruppen i Bath (McIntosh, Culley, 
Mileham, Owen, 2001) är att omställning är tiden från 
standardhastigheten i produktionen av den första serien tills man nått 
samma hastighet i produktionen av nästa parti. 

För att uppnå de lagerfördelar som Lean ger måste tillverkning ske i små batcher. 
Små batcher kräver många omställningar och därför måste företag jobba med att 
reducera ställtiden. Många företag har dock inte lyckats med att uppnå korta 
ställtider och har istället tillverkat i stora batcher och därmed förlorat vissa av 
Leans fördelar. Om ställtiderna är långa måste större lager användas som buffert 
(Krajewski & Ritzman, 2005). 

Ställtiden kan bli ett problem om det under en dag måste ställas flera gånger för 
att klara av produktionen av flera modeller och produktvarianter, (Verktyg för 
Lean Produktion, 2007). Långa ställtider kan leda till följande: 

- Utnyttjandet av maskiner kan gå ner till 30 procent eller ännu lägre. 

- Det kan uppstå åsikter om att det behövs fler maskiner. 

- Det kan bli fullt med material runt om i fabriken. 

- När maskiner inte producerar kan vinster förloras 

Att reducera ställtiden är en av pelarna inom Lean, och Shiego Shingo har tagit 
fram den nu mer klassiska metoden ”SMED” (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF 
DIE), (Bicheno, 2007). Syftet med att reducera ställtider är att få så mycket av 
förberedelserna utfört medan maskinen är igång, (Verktyg för Lean Produktion, 
2007). För Lean är den största anledningen till reducering av ställtiden 
möjligheten till att skapa mindre partistorlekar och ökad frekvens (EAV – en 
artikel varje), (Bicheno, 2007).  
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Ofta saknas överenskomna rutiner eller tider för att utföra omställningar. 
Följande fördelar erhålls med kortare ställtider (Verktyg för Lean Produktion, 
2007): 

 kortare cykeltider 
- mindre tid bortslösad på omställningar 

 bättre förmåga att skifta mellan produktvarianter 

 snabbare genomloppstid 
- högre kapacitet 
- närmare Enstycksflöden 

 förbättrat utnyttjande av utrustningar 
- minskat behov av att lägga ut jobb 
- möjligheter till ökad försäljning 
- lägre kostnader 

Shigeo Shingos klassiska SMED-metod går ut på att: 

 Identifiera och klassificera ”inre” och ”yttre” aktiviteter. Som förslag kan 
uppgifterna iakttas genom en att göra video.  

 Sedan bör de ”inre” aktiviteterna avskiljas från de ”yttre”. De yttre eller 
förberedande aktiviteterna bör sedan maximeras medan spillaktiviteter, 
som till exempel rörelser, hämta verktyg, fylla i formulär, bör minskas.  

 Inre aktiviteter bör sedan försöka omvandlas till yttre (till exempel genom 
att värma verktyg före).  

 Sedan får produktionstekniker eliminera övriga inre aktiviteter genom att 
utnyttja tricks som att ”snabblossa” en mutter eller att använda 
standardiserade verktygshöjder etcetera. 

 Slutligen bör även tiden för de yttre aktiviteterna minskas då det kan bli 
ont om tid att förbereda omställningar vid tillverkning av mindre partier. 

Bra hjälpmedel för analyser är process- och spaghettidiagram samt arbets-
kombinationskort och standardprocedurer för standardisering.  

Det gäller enligt Bicheno (2007) att tänka strategiskt. Det innebär att bland annat 
följande frågor bör kunna besvaras. Vad ska omställningen leda till? Reducera 
tid? Minska kostnader? Höja kvalitet? Minska personalstyrkan? Begränsa 
underhållet? Eller en kombination av flera saker? Är målet att öka kapaciteten 
eller förbättra flödet? Det går i allmänhet inte att få allt på samma gång. 

McIntosh et al. (2001) brukar dela in ställtidsreduktion i tre olika faser; strategi, 
förberedelser och implementering. 
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Fas Uppgifter Att tänka på 

Strategi  Identifiera möjligheter 

 Fokus 

 Bestäm vilken metod 
som ska användas 
(organisationsledd 
eller designdriven) 

 Internt team? 

 Konsulter? 

 Ny utrustning? 

 Dedikerad utrustning? 

 Vilken TPU/TUE metod? 

Förberedelser  Befintliga 
prestandaprotokoll 

 Variation i ställtider? 

 Senareläggning? 

 Fastlägg mål (till 
exempel via VSM) 

 5S på verktyg och formar 

 Sekvensberoende? 

 Involvera olika skift? 

 

Implementering  Video 

 SMED-metoden 

 Designändringar 

 Pokayoke? 

 Regelmässighet och 
uppföljning 

 Protokoll 

 Incitament? 

 Standardprocedurer 

 Följa och förbättra ny 
standard 

 

Tabell 1.1. Ställtidsreduktionens tre faser. (Från Bicheno, 2007) baserad på 
McIntoshs grupps arbete. 

En lyckad omställning kan enligt McIntosh et al. (2001) delas in i fyra delar: 

Attityd: företagskulturen och mottagligheten för förändringar. 

Resurser: tid, pengar, personal, utbildning och verktyg. 

Medvetenhet: hur mycket omställningen bidrar till flöde, flexibilitet, lager, 
kapacitet samt insikt om olika möjligheter till att uppnå snabb omställning. 

Riktning: ledarskap, vision, prioriteringar och rangordning. 

3.5 PRODUKTIONSPLANERING  

Det finns ett antal metoder för planering och styrning av material- och 
produktion, där de flesta bygger på datorstöd. Dessa brukar gå under 
samlingsnamnet produktionsstyrningssystem eller MPS (Storhagen, 2003). 
Materialbehovsplanering, Just In Time och OPT eller ”Optimerad Produktions-
teknologi” (Optimized Production Technology) är tre vanliga produktions-
styrningssystem.  
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Materialbehovsplanering 
Materialbehovsplanering (Material Requirements Planning) bygger på att 
inplanering av nya leveranser sker genom uträkning av när i tiden som ett 
nettobehov kommer att uppstå. Frisläppningen eller själva ivägskickandet av 
ordern beräknas genom att artikelns ledtid subtrahera från den önskade 
leverenstidpunkten (Mattsson & Jonsson, 2003).  

MRP:s grundläggande principer kan sammanfattas som (Storhagen, 2003): 

- Marknadsinformation baserad på order och/eller prognoser avseende 
framtida försäljning av färdiga produkter sammanställs i en huvudplan.  

- Produktstrukturen specificeras för varje produkt och då ofta enligt 
trädstrukturen.  

- Med utgångspunkt för den översta nivån i produktstrukturen kalkylerar 
MRP-systemet bruttobehovet för ingående komponenter.  

- Resultatet av ovanstående blir en tidsbestämd materialbehovsplan som 
redogör för hur mycket av varje delkomponent som behövs tillverkas eller 
köpas vid varje tidpunkt. Huvudplanen är basen för MRP. Denna bryts ned 
till en detaljplan vilken i sin tur ger operativa förslag till tillverknings-, 
inköps- och ändringsorders.  

MRP-systemet har svårt att hantera stora marknadsmässiga svängningar eller 
störningar i planering och produktion. Att systemet bygger på prognoser är även 
det en svaghet. Om omplaneringar måste göras leder detta ofta till tidskrävande 
arbete med effekten att det uppstår en osäker och ojämn belastning. MRP har 
även brister vad det gäller att se orsakssamband mellan till exempel 
tillgänglighet, ledtid, servicenivå och kapitalbindning (Storhagen, 2003). MRP 
styrka ligger bland annat i att det klarar av ett stort antal komponenter, även om 
de har låg frekvens och små volymer. Även om MRP i grunden baseras på 
efterfråga är systemet ändock ett tryckande system (push). Främst nytta har man 
av MRP om det finns en jämn efterfrågan, vidare bör dessa tre krav vara 
uppfyllda för att MRP ska ge utdelning (Storhagen, 2003): 

- Hög tillförlitlighet i produktionsplanerna, vilket bygger på träffsäkra 
prognoser. 

- Omfattande och regelbunden kommunikation mellan alla berörda 
funktioner i företaget.  

- Hög tillförlitlighet i ledtider från leverantörerna.  

Just In Time 
Grunden i JIT är att producera det kunden vill ha när den vill ha det samt att 
utnyttja de egna resurserna till sådant som adderar verkligt värde för kunden. Tid 
är ett viktigt verktyg i dimensionerna av ställtid, ledtid och punktlighet. Rent 
produktionsmässigt är det fokus mot anpassade layouter, utjämning i 
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produktionen samt automatiskt stopp när något problem uppstår i 
produktionen. JIT genomsyras också av ett kvalitetstänkande där kvalitetsbrister 
tas om hand direkt (Storhagen, 2003).  

På den positiva sidan med JIT finns låg kapitalbindning i förråd, produktion och 
färdigvarulager. Vidare erbjuder också JIT-system korta ledtider, hög 
leveransscervice, god flexibilitet samt frigjorda lokalytor. Få produkter i 
produktion samtidigt leder normalt till få kassationer samt en låg inkurans. 
Kanban-systemets enkelhet gör att information flödar snabbt och exakt. JIT anses 
också vara intressant ur ett rent SCM perspektiv då en viktig hörnsten är 
flödesmässig koordination och samordning inom och mellan företag (Storhagen, 
2003).  

Bland de negativa aspekterna med JIT finns att filosofin lämpar sig produkter som 
kan produceras i längre serier med en jämn och stabil efterfrågan. Detta för att 
det ställs stora krav på standardisering av produkter och flöden för att JIT skall 
fungera fullt ut. I och med att antalet in- och utleveranser ökar kan detta 
innebära ökade transportkostnader. Marginalerna för JIT är små vilket gör att 
systemet är känsligt för oplanerade störningar som till exempel maskinhaverier, 
kvalitetsproblem eller försenade leveranser till fabriken samt inom fabriken 
(Storhagen, 2003).  

Optimiserad Produktionsteknologi (OPT) 
OPT lanserades under början av 1980-talet av Eli Goldratt. OPT sägs ha växt fram 
efter behovet att kombinera det bästa från MRP och JIT. Inom OPT är det en 
stark fokusering på att det är flaskhalsarna i ett system som bestämmer den 
totala kapaciteten samt att en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme 
för hela produktionssystemet (Storhagen, 2003). 

Med en flaskhals menas en resurs längs ett flöde som har en lägre kapacitet än 
vad det faktiska kapacitetsbehovet är. Därför styr den leveransförmågan för hela 
produktionssystemet (Storhagen, 2003).  

Senare utvecklades begreppet ”kritisk resurs” inom OPT, med vilket menas den 
resurs som bromsar upp materialflödet i en produktionskedja. Kritisk resurs och 
flaskhals är ganska snarlika men skillnaden mellan de båda är att en flaskhals är 
överbelagd medan en kritisk resurs inte behöver vara det. Denna utveckling inom 
OPT kallas för Theory of constraints (TOC) vilket på svenska blir ”Teorin kring 
begränsningar” (Storhagen, 2003).  

OPT kan grundläggande sägas bestå av två komponenter. Den ena är de nio OPT-
reglerna medan den andra inkluderar programvara för simulering. Inom OPT 
anses flaskhalsarna begränsa produktionsflödet, vilket leder till att 
genomloppstider med en hög omsättningshastighet bara kan uppnås genom ett 
högt kapacitetsutnyttjande i flaskhalsen. Detta leder till att ställtider i flaskhalsen 
skall vara så korta som möjligt, medan ställtiderna i övriga flödet är oväsentliga 
då det finns ledig kapacitet där. Flaskhalsar finns alltid i ett produktionssystem 
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men det är en fördel om de ligger så tidigt som möjligt i flödet, då detta innebär 
att det kommer att finnas överkapacitet i senare led (Storhagen, N. 2003). 

De nio OPT-reglerna (Storhagen, 2003). 

1. Balansera flödet, inte kapaciteten. 

2. Utnyttjandet av icke-flaskhalsar bestäms inte av dess egen potential, utan 
av någon annan begränsning i systemet.  

3. Utnyttjande och aktivering av resurser är inte samma sak 

4. Förlorad tid i en flaskhals är för evigt förlorad tid 

5. Sparad tid i en icke-flaskhals har inget värde. Då icke-flaskhalsar har ledig 
kapacitet innebär detta att man kan kosta på sig fler ställ i de 
maskinerna.  

6. Flaskhalsarna styr både systemets genomflöde och lager. En flaskhals 
måste beläggas till l00 procent. 

7. Försörjningspartiet bör inte, och ska oftast inte, vara lika stort som 
produktionspartiet. Det parti som flyttas mellan resurser ska vara 
oberoende av produktionens seriestorlek. Uppdelning i delpartier minskar 
risken för över- och underbeläggning.  

8. Produktionspartiets storlek skall vara variabel, inte fast. Partistorleken 
tillåts variera längs dess väg genom produktionsprocessen och i tid.  

9. Planering skall göras med hänsyn taget till systemets samtidigt verkande 
begränsningar. Ledtider är en konsekvens av planeringen och kan inte 
bestämmas i förväg.  
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Metod Fokus Ansats Styrkor & Svagheter 

MRP  Rätt mängd på rätt 
plats i rätt tid. 

 Resursutnyttjande 

 Integration av 
försörjning och 
produktion samt 
övrigt. 

 

 Planeringsbaserad ansats 

 Logisk beräkningsmässig 
grund 

 Cyklisk produktion med 
fasta intervall 

 Standardiserade 
planerings- och 
kontrollfunktioner 

 Tryckande flöden 

 Marknadsbaserad 
huvudplan som bas 
 

+ Klarar stora 
informationsmängder 
+ Stödjer samordning av 
många flöden 
+ Klarar stabil efterfrågan 

- Klarar en hög grad av 
oförutsägbarhet 

- Omplanering tar tid 

- Fångar inte alla 
orsakssamband 

- Kräver disciplin; 
saldosäkerhet.  

JIT  Stark 
kundfokusering 

 Skapa 
flödeseffektivitet och 
flexibilitet 

 Ett effektivt 
tidsutnyttjande 

 Säkra 
produktkvaliteten 

 Enkelhet 
 

 Undvik allt onödigt 

 Sugande flöden 

 Flödesorienterad 
produktion 

 Rätt från början 

 Ständig förbättring 

 Respekt för medarbetare 

+ Resurseffektivt 
+ Låg kapitalbindning, korta 
ledtider, hög servicenivå 
+ Ökade fria ytor 
+ Koordination 
+ Hög produktivitet 
- Kräver längre serier och 
stabilitet 
- Höga krav på personalen 
- Känsligt för störningar 

OPT  Flaskhalsar 

 Flöden 

 Samband längs 
flödena 

 Resursutnyttjande 
 

 Helhetssyn 

 Balansering av flöden 

 Anpassning av 
försörjnings- och 
produktionspartier 

 Anpassade ställ och 
ställtider 

 Kombination av tryckande 
och dragande flöden 

 

+ Klarar komplicerade 
styrsystem 
+ Omplaneringar är 
förhållandevis enkla 
+ Klarar instabil efterfrågan 
- Hantering av komplexa 
produktstrukturer 
- Att praktiskt identifiera och 
följa flaskhalsarna 
- Mjukvaran är en ”black box” 

 

Tabell 3.2. Sammanfattande jämförelse mellan styrfilosoferna MRP, JIT och OPT. 
(Från Mattsson S-A, Jonsson P. 2003) 
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3.6 PARTIFORMNING/BACHSTORLEKAR  

Det ideala läget i ett flöde är att orderkvantitet är lika med den kvantitet som det 
behov som finns vid varje ordertillfälle. Ofta är det dock inte lämpligt eller möjligt 
att tillverka och leverera den kvantitet som behövs vid varje enskilt ordertillfälle. 
Då samlas behoven ihop och slås samman till större kvantiteter. Detta kallas för 
partiformning, vilket är att sammanställa lämpliga batchstorlekar.  

Ekonomiska motiv för partiformning 
Det vanligaste skälet för att avvika från den direkta behovskvantiteten är av 
ekonomisk natur. Varje order och leverans är förknippade med så kallade 
ordersärkostnader, det vill säga alla särkostnader som hänger ihop med en order. 
Om orderkvantiteten är större än det omedelbara behovet kommer den 
överstigande kvantiteten att hamna i lager. På dessa kvantiteter tillkommer 
sedan lagerhållningssärkostnader. En lämplig orderkvantitet skall väga 
ordersärkostnaden mot lagerhållningssärkostnaden, resultatet blir en så kallas 
ekonomisk orderkvantitet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Den optimala kostnaden beräknas fram genom följande formel:    

D= Efterfrågan per tidsenhet 
S= Ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I= Lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
C= Artikelvärde per styck 

Bedömd orderkvantitet 
Inom partiformningsmetoden bedömd orderkvantitet bygger vald orderkvantitet 
på erfarenhetsmässiga bedömningar av vad som är bästa partistorlek.  Uppgifter 
som årsförbrukning, pris, risk för inkurans, hur krävande orderläggning är och så 
vidare (Mattsson & Jonsson, 2003).  

Bedömd behovstäckningstid 
Med bedömd behovstäckningstid innebär att orderkvantiteten väljs så att den 
täcker ett antal planeringsperioder, till exempel dagar eller veckor. Även här 
bygger valet på erfarenhetsmässiga bedömningar av vad som är bästa 
partistorlek (Mattsson & Jonsson, 2003). 
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Partiformning enligt Lean 
Bicheno (2007) framför en mängd olika kritiska aspekter på ekonomiska 
partistorlekar. De främsta är enligt honom att: 

- ingen hänsyn tas till takttid eller flöde 

- ett klassiskt ”batcher med köer”-tänkande ligger bakom 

- omställningskostnaderna måste anges som en kostnad, medan ställare 
normalt är en fast resurs 

- kostnaderna för lagerhållning är ofta undervärderade 

- kapaciteten antas vara oändlig 

- efterfrågan antas vara konstant och jämn, något som Bicheno (2007) 
menar är ett Lean-ideal men att verkligheten sällan är av sådan karaktär 

Flaskhalsteorin säger att partistorlekarna skall minskas i icke kapacitets-
begränsade maskiner och minskas i kapacitetsbegränsade maskiner. Om ställarna 
finns tillgängliga så bör de genomföra fler ställ på icke-begränsade maskiner och 
på så sätt minska partistorlekarna. Resultatet blir en minskning av PIA och 
färdigvarulager som följd, vilket kan berättiga att fler resurser används till 
omställningar (Bicheno, 2007).  

 

3.7 FÖRBÄTTRINGAR 

Bicheno (2007) menar att förbättringar är själva kärnan i Lean produktion. Och 
utan förbättringar kommer verksamheten att misslyckas.  Han menar också att 
det är viktigt att förbättringarna når alla nivåer och innefattar alla värdeflöden 
och processer.  Sammantaget finns det två sorters förbättringar: ständiga 
förbättringar (Kaizen) och genombrottsförbättringar (Blitz).   

Kaizen är den Japanska benämningen för ständiga förbättringar. Målet inom 
Kaizen är att ägna sig åt små inkrementella förbättringar på alla nivåer i all 
framtid (Bicheno, 2007).  

Det finns fyra typer av förbättringar, passiva stegvisa förbättringar, passivt 
genombrott, pådrivna stegvisa förbättringar och pådrivna genombrotts-
förbättringar. Exempel på Passiva stegvisa förbättringar är förslagslådor, 
kvalitetscirklar. Pådrivna stegvisa förbättringar är ett aktivt sätt att eliminera 
slöserier och sker bland annat genom störningsanalyser, andon-tavlor, 5-varför 
används på problem, neddragning av lager med mera.  

Utöver de ovan nämnda fyra förbättringstyperna finns ytterligare en, Blitz. 
Typiska blitz-aktiviteter når ofta en förbättring på 25-70 procent inom en 
tidsperiod på en vecka till en månad. Blitz-insatser görs ofta på små områden 
vilket gör att det handlar om punktinsatser. Blitz-aktiviteter bör repeteras inom 
samma område med jämna mellanrum (Bicheno, 2007).  
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3.8 LEDTID   

Med produktionsledtid avses den tid som krävs för att genomföra en 
tillverkningsprocess. Produktionsledtid används bland annat vid bestämning av 
beställningspunkter i ett beställningspunktsystem, vid beräkning av antalet 
Kanban-kort i ett Kanban-system samt vid jämförelse av aktuell täcktid vid 
täcktidsplanering.  

Produktionsledtiden består av ett antal olika delar. Materialplaneringstid, 
orderhanteringstid, instartstid, genomloppstid och inleveranstid. (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 

Groover (1987) menar att produktion består av olika processer och mellan dessa 
processer finns det ställtid, manuell hantering, transporter, inspektion och andra 
icke produktiva aktiviteter. Genomloppstiden (MLT) är summan av ställtid, 
operationstid och icke operationstid. 
 
MLT =   (Allmän formel för beräkning av MLT). 
 
För att beräkna genomflödets totala MLT beräknas MLT för varje maskin enligt 
formeln nedan, sedan adderas dessa till en total MLT för produkten. 

MLT = (T sui + Q ⋅ T oi + T noi)  

Tsu = Ställtiden för en viss maskin 

To = cykeltiden för en viss maskin 

Q = partistorleken 

Tno = icke-produktionstid (till exempel, ordertid, lagertid, kötid, transport tid, 
inspektioner med mera) 

n = antalet processer 

Fahimnia, Marian, Motevallian, Mohammad Esmaeil & Abhary (2006) och 
Motevallian (1997) presenterar viktiga faktorer som påverkar MLT negativt. För 
att minska totala MLT skall fel åtgärdat av dessa faktorer minskas.   

 Komplicerade planerings- och kontrollprocedurer  

 Dålig och/eller komplex design 

 Dåligt utnyttjande av resurser 

 Variation i produktionsvolymerna 

 Lågt utnyttjande av utrustningen, på grund av dålig flödesdesign 

 Mycket maskinstillestånd 

 Långa ställtider 

 Låg kvalitetsoutput och behov av att omarbeta produkter 

 Ineffektiv materialhantering 
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 Inte ta sig an ny teknik 

 Begränsade resurser, maskiner, datorer, duktig personal 

 Frekventa maskinhaverier 

 Justeringar för att anpassa till designen samt sena förändringar i 
produktionen 

 Överskatta kapaciteten och prestandan på maskinerna 

 Ineffektiv layout och onödiga processteg 

 

3.9 SLÖSERIER 

En central princip inom Lean är att tid och resurser skall delas upp i två delar, 
värdeskapande och icke värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter skapar värde 
för kunden, exempelvis förädling av produkt i maskin eller montering (Blücher & 
Öjmertz, 2008). Värde är motsatsen till slöseri och företag bör öka andelen 
värdeskapande aktiviteter och eliminera icke värdeskapande (slöseri). Detta kan 
göras antingen genom att minska slöseriet eller satsa på värdeökning (Bicheno, 
2007). I traditionellt förbättringsarbete har fokus varit på att minska tiden för de 
värdeskapande aktiviteterna. Detta har dock en begränsad effekt på ledtiden och 
de stora potentialerna för förbättring av verksamheten finns i att eliminera det 
icke värdeskapande. Den icke värdeskapande tiden kan sedan delas in i en del 
som är rent slöseri som genast kan åtgärdas samt en del som under nuvarande 
förutsättningar är nödvändig. Det rena slöseriet kan genast åtgärdas medan den 
del som är nödvändig under nuvarande förutsättningar får tas bort på längre sikt 
(Blücher & Öjmertz, 2008). 

Genom att minska slöseriet kan produktionen bli kundorderstyrd istället för 
tillverkning mot prognos. Den totala ledtiden måste kortas vilket innebär 
minskade lager och produkter i arbete. Detta möjliggör korta reaktionstider vid 
förändringar i kunders behov, vilket i sin tur minimerar risken för oönskade lager 
vid produktförändringar (Blücher & Öjmertz, 2008). 

Slöseri – Muda 

Muda är ett japanskt ord för slöseri och är förknippat med Lean. Eliminering av 
slöseri är ett verktyg för att nå Lean-idealen. Womack, & Jones (2003) nämner 2 
olika sorters slöseri, typ1 Muda och typ2 Muda. Typ1 Muda är de aktiviteter som 
inte skapar värde men är nödvändiga för den dagliga driften. Typ2 Muda skapar 
inget värde utan förstör snarare för intressenter och bör därför vara i fokus. 
Taiichi Ohno sammanställde sju former av slöseri men det var Deming som på 
1950-talet ökade insikten om eliminering av slöseri i Japan. (Bicheno, 2007). Idag 
brukar sju plus ett slöserier vara i fokus inom Lean produktion (Blücher & 
Öjmertz, 2008): 
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Överproduktion 
Överproduktion ses som den värsta formen av slöseri då den orsakar flera andra 
problem och former av slöseri. Överproduktion innebär att tillverka för mycket, 
tidigare än vad som behövs eller för säkerhetsskull. Överproduktion motverkar 
ett smidigt flöde av produkter och tjänster och leder direkt till en orimlig ledtid 
och lagringstid. Det i sin tur kan resultera i att fel inte upptäcks i tid. Andra 
konsekvenser är orimligt många PIA-buffertar (Produkter i Arbete) som avskiljer 
produktionssteg och allt detta ökar riskerna för att fel ska uppstå. 

Överproduktion är normalt då människor inte behöver uppmuntras till att 
överproducera. Det gör de ofta ändå för säkerhets skull och dessutom finns ofta 
bonussystem som uppmuntrar produktion som inte är nödvändig. Ett dragande 
system hjälper till att förebygga överproduktion genom att inte tillåta en produkt 
skickas vidare innan nästa process är redo för att ta emot. Mottot ”om det säljs 
varje dag, tillverka det då varje dag!” är enligt Bicheno (2007) lika relevant för 
både kontors- som fabriksmiljöer. För att enklast minska överproduktion bör en 
tidsram upprättas med rimliga delmål. 

Väntan 
Väntan är direkt relaterat till flöde och ses som den näst värsta. Väntan innebär 
att material eller komponenter i en fabrik inte befinner sig i rörelse eller inget 
värde tillsätts. Det är en klar indikation på slöseri och är en av de större fienderna 
till jämnt flöde. Väntetider är direkt relaterade till ledtider och är viktiga delar till 
konkurrenskraft och kundnöjdhet (Bicheno, 2007).  

En flaskhals som väntar på arbete är slöseri, och en förlorad timme i en flaskhals 
ses som en förlorad timme för hela fabriken. Därför ses flaskhalstid som används 
effektivt som själva nyckeln till jämn produktion, som i sin tur har en stark 
inverkan på produktivitet och kvalitet (Bicheno, 2007). 

Istället för att maskinoperatörer eller andra anställda skall vänta på andra 
arbetsuppgifter skulle den tid enligt Bicheno (2007) kunna utnyttjas mer 
konstruktivt med andra arbetsuppgifter, utbildning, städning, underhåll, kontroll 
eller öva inför omställningar. Även avsiktlig avkoppling är bättre använd tid, och 
allt detta medverkar till en ökad kvalitet och produktivitet. 

Exempel på väntan: 
- Material står i kö 
- Maskinoperatörer väntar 
- Sena leveranser 
- Verktyg som används av någon annan 

Onödiga rörelser 
Den tredje viktigaste är onödiga rörelser och den gäller för både maskiner och 
människor. I människors fall handlar det om vikten av ergonomi i förhållande till 
kvalitet och produktivitet. Men även mängden tid som slösas bort vid varje 
arbetsstation som inte har en optimal layout. Så fort maskinoperatörer måste 
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utföra onödiga rörelser påverkas inte bara de själva, det har även en inverkan på 
kvaliteten och produktiviteten (Bicheno, 2007). 

Toyota som är kända för sin kvalitet ställer höga krav på arbetslivskvalitet och 
uppmuntrar alla sina anställda att vara uppmärksamma på arbetsvillkor som 
bidrar till denna sorts slöseri. Dessutom är rörelseslöseri idag en hälso- och 
säkerhetsfråga. 

Exempel på onödiga rörelser: 
- Böja sig ned 
- Sträcka sig 
- Gå långa sträckor mellan arbetsstationer 

Transporter 
Att flytta och transportera material är slöseri då kunder inte betalar för att 
produkter flyttas runt. Bicheno (2007) skriver dock att det är ett slöseri som 
aldrig helt kommer att elimineras, men som med tiden måste reduceras. Antal 
transporter och materialhantering påverkar i stor grad även sannolikheten för 
skador och slitage på saker. Transporter och kommunikation hänger även 
samman, vid långa avstånd motverkas kommunikationen vilket kan påverka 
kvaliteten.  

För att höja kvaliteten måste människor samarbeta i grupper och placeras i 
varandras fysiska närhet. Eftersom medvetenheten om detta slöseri ökar går det 
även att minska. Några praktiska åtgärder för att kartlägga slöseriet är att följa 
produkternas flödeslängd genom en fabrik och notera antalet steg, framförallt de 
som inte skapar något värde (Bicheno, 2007). 

Felaktiga processer 
En felaktig process jämför Bicheno (2007) med att använda en hammare som 
nötknäckare. Att använda en stor maskin istället flera mindre motverkar 
maskinoperatörens känsla för ägandeskap samtidigt som kravet för att maskinen 
skall köras hela tiden ökar. Om till exempel ekonomiavdelningen kräver att den 
skall köras oavbrutet ändras rutiner och partistorlekarna ökas, följden blir mer 
komplexa rutiner och planer. Det leder även till att layouten försämras som i sin 
tur leder till extra transport och dålig kommunikation. Maskiner och processer 
som inte lever upp till kvalitetskraven innebär också felaktiga processer. 

För att undkomma detta slöseri skall man enligt Bicheno (2007) tänka ”Small is 
Beautiful”. Med mindre maskiner är det lättare att undgå flaskhalsar, minska 
flödeslängden och de är även enklare att sköta och kan underhållas vid olika 
tidpunkter. Om en stor maskin underhålls påverkas ofta hela fabriken. 

Exempel på felaktiga processer: 
- Monument-maskiner 
- Avvikelse från standarden 
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Lager 
Lager motverkar kvaliteten och produktiviteten men är trots det i viss mån 
nödvändigt. Lager har en tendens att öka ledtiden, förhindra upptäckten av 
problem och öka ytbehovet. Det i sin tur försvårar kommunikation. Den här 
sortens slöseri uppstår nästan alltid om man använder sig utav ett push-system. 
Lager delas in i tre olika sorter: råmaterial, PIA samt färdiga produkter (Bicheno, 
2007).  

Tillverkning enligt Just in Time (JIT) konceptet har lärt oss att lager avsiktligen 
döljer problem. Till exempel så kanske ett kvalitetsproblem inte ses som viktigt 
då det alltid finns extra komponenter om fel skulle uppstå. JIT uppmuntrar till att 
aktivt minska lagret och ta bort säkerhetslagret för att synliggöra problem. 
Problem kan nu upptäckas och lösas från grunden (Bicheno, 2007). 

Exempel på slöseriet lager: 
- Lagerstorleken överskrider specificerad gräns 
- Så stort lager vid arbetsstation att dubbelhantering krävs 

Defekter 
Slöseriet med defekter innebär produkter med fel eller brister. Fel kostar pengar 
och kvalitetskostnader består av två delar, interna fel (skrotning, omarbete och 
försening) och externa fel (garanti, reparationer, på plats service och eventuellt 
förlorade kunder). Bicheno (2007) skriver att omkostnaderna dessutom ökar 
radikalt ju längre tid det tar innan de upptäcks. Det är billigare att ersätta en 
produkt redan vid tillverkningen än om kunden hunnit få den, då man förutom 
kostnaderna riskerar förlora goodwill. 

Kvalitetsteman handlar om ”förebyggande, inte upptäcka”, ”kvalitet vid källan” 
och ”kvalitet i värdekedjan”. Detta innebär ppm-nivåer (parts per million) och för 
att uppnå dessa måste man enligt Bicheno (2007) agera över hela kedjan från 
marknadsföring, design, material, tillverkning, distribution till fältet. På Toyota 
skall ett fel ses som en utmaning och en möjlighet till förbättring. 

Exempel på slöseriet med defekter: 
- Skrotning 
- Omarbeten 
- Klagomål 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
Att inte ta tillvara på medarbetarnas fulla kompetens. Detta slöseri har lagts till 
som det åttonde. Ohno ville att Toyotas produktionssystem skulle skapa 
tänkande människor vilket är direkt kopplat till detta slöseri. Idag finns många 
exempel på styrkan av att dra nytta av samtliga medarbetares tankar och idéer. 
Bicheno (2007) nämner exempel där likartade fabriker drevs där enda skillnaden 
var medarbetarnas inflytande. Fabrikerna med motiverade medarbetare hade en 
produktivitet som var 50 procent högre. Många verktyg som 5S, målstyrda 
grupper och TPU bygger på medarbetares inflytande och kreativitet. 
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För att frigöra det humankapitalet krävs rak kommunikation både från och till 
ledningen samt support och engagemang. Det behövs en kultur med ömsesidig 
respekt. Utöver detta krävs grundläggande utbildning och Bicheno (2007) 
besvarar den vanliga frågan ”Vad händer om de får utbildning och sedan slutar?” 
med en motfråga ”Vad händer om du inte utbildar dem och de jobbar kvar?”. 

Exempel på slöseriet med outnyttjad kreativitet: 
- Att inte använda medarbetarnas kreativa hjärnkraft 
- Att inte lyssna 
- Att tro att det bara är chefer som har idéer som är värda att fullfölja 
 

3.10 VÄRDEFLÖDESANALYS  

När det finns en produkt för en kund finns alltid även ett värdeflöde. Ett 
värdeflöde är alla aktiviteter som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt, 
både värdeskapande och icke värdeskapande. Arbetet med design av framtida 
flöde börjar med en analys av nuläget i produktionen. Fokus skall sättas på en 
produktfamilj. Vid kartläggningen av värdeflödet följs produktens väg vid sin 
tillkomst baklänges från kunden till leverantören. Alla processteg (för material 
och information) ritas in för produktfamiljen från dörr till dörr i fabriken. En 
representativ figur ritas för varje process i material- och informationsflödet. 
(Rother & Shook, 2004) 

Kartläggning av värdeflöden är en viktig metod då den bland annat: (Rother & 
Shook, 2004): 

 Tydliggör mer än enstaka tillverkningsprocesser. Du kan se hela flödet. 

 Hjälper till med identifiering av orsaker till förekomst av slöseri. 

 Underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller tillverknings-
processer. 

 Gör att beslut som inverkar på flödet blir uppenbara och möjliga att 
diskutera. 

 Visar sambandet mellan informations- och materialflöden på ett tydligt 
sätt. 

Tips vid kartläggning: 

- Samla alltid fakta om nuläget själv medan vandringen i fabriken sker. 
- Börja med en snabb vandring från dörr till dörr längs värdeflödet för att 

sedan komplettera med detaljerad fakta. 
- Börja vid leveransavdelningen och arbeta uppströms. 
- Ta med stoppur och lita inte på standardtider. 
- Kartlägg hela värdeflödet själv och rita för hand med en blyertspenna. 

Rother & Shook (2004) skriver att detaljeringsnivån för kartläggningen kan 
förändras när det genomgående flödet i fabriken har kartlagts. Antingen kan 
enskilda delprocesser zoomas in eller så kan värdeflödet zoomas ut så att flera 
företag ingår i produktens totala värdeflöde. Typiska processfakta som kan tas 
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med är cykeltid, ställtid, partistorlek, antalet operatörer, kassationer och 
omarbetningar etcetera. Sedan kan den tid som adderar värde till kundens 
produkt jämföras med den totala ledtiden. 

Symboler som kan användas vid kartläggningen kan delas in i tre olika områden: 
- Allmänna symboler 
- Symboler för material 
- Symboler för information 

För symboler, se Bilaga: 01, Symboler VSM. 
 

3.11 PRODUKTIONSSTRATEGI 

Produktionsstrategi är långsiktigt tänkande och innebär utveckling av principer 
angående placering, kapacitet, teknologi, leverantörer, hela Supply Chain samt 
medarbetare och organisation. Det gäller att anpassa detta efter kundernas och 
marknadens framtida krav. Produktionsstrategier går ut på att översätta 
kundernas framtida krav till kostnader, kvalitet, leverans (ledtid och 
leveranssäkerhet), flexibilitet, service och support. Dessa är såklart rörliga då 
situationen med kundkrav, produktionsvolymer och konkurrens ständigt 
förändras (Bicheno, 2007).  

Enligt Hills (2000) bidrar produktionsstrategin med att uppnå de övergripande 
mål som finns. Dessa övergripande mål bidrar till en marknadsstrategi som 
identifierar passande marknader, produktmixen och servicenivån samt till vilken 
nivå verksamheten behöver kundanpassas och vara innovativ. 
Marknadsstrategier hjälper till med identifierandet av nödvändiga ordervinnare 
och orderkvalificerare. Dessa leder i sin tur fram till en formulering av 
produktionsstrategin som innehåller detaljer om processval (lager, processer, 
kapacitet, lokalisering etcetera) och infrastruktur (planerings- och styrsystem, 
organisation, bonussystem etcetera). Hills (2000) menar att kärnan är att 
utveckla länkar mellan marknads- och produktionsstrategin.  

Bicheno (2007) förklarar att Platts- och Gregory-proceduren börjar med en 
SWOT-analys, marknadsundersökning och en revision av tillverkningssystemet. 
Utifrån dessa skapas sedan en profil för de kritiska dimensionerna som i detta fall 
är: kostnad, ledtid, kvalitet, pålitlighet, kapacitet, produktionsstyrning, 
produktegenskaper, produktens förmåga, HR, leverantörer och distribution. För 
varje dimension markeras sedan de strategiska (marknads-) kraven samt den 
aktuella prestationen. Profilen avslöjar sedan de gap som måste fyllas se bild 
nedan. 
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Figur 3.1. Platts- och Gregory-proceduren. 

Belgran & Säfsten (2005) menar att dagens kunder kräver mer än lågt pris. Idag 
krävs bästa pris, rätt kvalitet, rätt mängd och vid rätt tidpunkt. För att förbli 
konkurrenskraftig menar de att det är det nödvändigt att tillhandahålla ett 
produktionssystem som kan hantera de ökade kraven på ett korrekt och effektivt 
sätt.  

Att tillhandahålla ett produktionssystem som stödjer de faktorer som ett företag 
har valt att konkurrera med underlättas av en välformulerad och implementerad 
produktionsstrategi menar Belgran & Säfsten (2005). En produktionsstrategi sägs 
vara en plan som innehåller de aktiviteter som behöver genomföras för att 
uppnå uppsatta mål.  

Belgran & Säfsten (2005) gör en övergripande indelning av produktionsstrategi i 
innehåll och process. Produktionsstrategins innehåll beskrivs i termer av 
beslutskategorier och konkurrensfaktorer. Konkurrensfaktorer är till exempel 
kostnad, leveransförmåga, flexibilitet och kvalitet. Beslutskategorierna delas 
sedan in i strukturella och infrastrukturella kategorier. Exempel på strukturella 
kategorier är produktionsprocess, kapacitet, anläggningar, och vertikal 
integration. Gemensamt för dessa är att de har en inverkan under lång tid medan 
infrastrukturella kategorier som kvalitet, organisation, produktionsplanering och 
-styrning och är av mera taktisk natur. Med process avses arbetet med att 
formulera och implementera produktionsstrategierna (Belgran & Säfsten, 2005). 
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Beslutskategori Frågor att besluta om (exempel) 

Produktionsprocess Processtyp, layout, tekniknivå 

Kapacitet Mängd, anskaffningstidpunkt 

Anläggning Lokalisering, fokus 

Vertikal integration Riktning, omfattning, relation 

Kvalitet Definition, roll, ansvarsfördelning, 
styrning 

Organisation och arbetskraft Struktur, ansvarsfördelning, 
kompetens 

Produktionsplanering och -styrning Val av system, lagerstorlek 

Tabell 3.3. Beslutskategorier inom produktionsstrategin. (Från Belgran & Säfsten, 
2005) 

Konkurrensfaktorer samt ordervinnare och orderkvalificerare är begrepp som 
Hayes & Wheelwritgh (1984) använder sig av för att beskriva ett företags 
målbild. Dess ordervinnare och orderkvalificerare kan också anses vara en 
beskrivning av vad företaget konkurrerar med. De fyra viktigaste 
konkurrensfaktorerna anser Hayes & Wheelwritgh (1984) vara kostnad, kvalitet, 
flexibilitet och leveransförmåga.  

3.12 KUNDEN - UTJÄMNAD EFTERFRÅGAN 

Generellt sätt gäller att ju jämnare efterfrågan är desto bättre är flödet. 
Efterfrågan kan inte vara helt jämn men man bör enligt Bicheno (2007) inte 
heller förvärra instabiliteten genom eget agerande. Man kan jobba med att 
jämna ut extern samt intern efterfrågan, där intern efterfrågan innebär sin egen 
Supply Chain. 

3.12.1 EXTERN EFTERFRÅGAN 

För att jämna ut den externa efterfrågan tar Bicheno (2007) upp ett antal tips. 
Företag bör undvika principer som kvantitetsrabatter och istället ge rabatt vid 
regelbundna order. Om möjligt bör konceptet ”variation så sent som möjligt” och 
principen ”tillverkning mot efterfrågan” utnyttjas och utvecklas. Dessutom bör 
kunder som beställer i förväg få rabatt medan de som beställer sent ska få betala 
mer. Bicheno (2007) förklarar även att efterfrågan bör segmenteras. Det vill säga 
perioder med låg efterfrågan bör kopplas ihop med produkter som har lång 
ledtid. Företag kan även ge rabatter för uppgraderingar etcetera för att på så vis 
jämna ut variationen och få omsättning i lagret. Rapportera, följ upp och styr 
variationen i efterfrågan och diskutera den och gör medarbetarna ansvariga för 
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den (särskilt sälj- och marknadsavdelningen). Slöserier som till exempel 
uppfyllning av lager för att ligga bättre till mot slutet av nästa kvartalsrapport bör 
undvikas. Slutligen bör kommunikation ske inom Suppy Chain. Produktions-
hastigheten bör anpassas efter kundernas efterfrågan och därför bör Supply 
Chain partners uppmanas att dela med sig av sin information samtidigt som ni 
gör detsamma (Bicheno, 2007). 

3.12.2 INTERN EFTERFRÅGAN 

För att stabilisera efterfrågan i tillverkningen bör lämpliga supermarkets 
användas som tar svängningarna. Dessutom bör ställtiderna reduceras för att 
möjliggöra pull. Mycket av den underliggande efterfrågan är oftast relativt stabil, 
men blir instabil när Supply Chain medlemmar inte litar på leveranstider och 
lagertillgänglighet. Dessutom bör efterfrågan följas upp med kontrollgränser likt 
statistisk processtyrning. Så länge efterfrågan ligger inom dessa gränser bör 
planen inte heller ändras. Ett annat sätt att säkra avklarande av produktionsmål 
är att använda sig av ”underkapacitetsplanering”. Detta innebär att planeringen 
av produktionen inte sker på fullt utnyttjande av kapaciteten. Bicheno (2007) 
påpekar även att takttid härstammar från kundernas efterfrågan och tillgänglig 
produktionstid. Även vid intern efterfrågan framhäver Bicheno (2007) vikten av 
att prioritera regelbundna order. Att man bör vara uppmärksam på order som 
stör den fasta planen, dela upp stora order i mindre partier och fråga kunderna 
om hur nödvändigt de anser att leveranskravet är. Överproduktion bör även 
undvikas då det orsakar störningar i alla efterkommande led. Bicheno (2007) 
framhäver vikten av att hålla sig till visionen om en jämn efterfrågan och 
identifiera de barriärer som utgör hinder för att sedan ta fram lämpliga planer. 

3.13 STABIL PRODUKTION 

Stabil produktion är en av grunderna inom Lean produktion. Nedan presenteras 
vissa av de innefattande delarna. 

3.13.1 STANDARDISERAT ARBETSSÄTT 

Standardiserat arbete är en av grundpelare inom TPS. Att standardisera en 
metod är att, från flera olika metoder, välja den allra bästa och använda den 
(Bicheno, 2007). Vid Lean Produktion skall uppgifter utföras på ett och samma 
sätt. Detta sätt skall vara det för närvarande bästa och alla arbetare skall utföra 
samma uppgifter på samma sätt. Standardiserat arbete innebär att arbete skall 
ske optimalt med hänsyn till mänskliga faktorer, maskiner och utrustningars 
kapacitet och materialens egenskaper, (Verktyg för Lean, 2007). Att definiera och 
hålla sig till standardiserat arbete är det bästa sättet att säkerhetsställa en 
konsekvent kvalitet och takttid på output. När detta arbetssätt etablerats har 
även grunden för att kunna arbeta med ständiga förbättringar lagts. 
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De tre element som ingår i standardiserat arbetssätt enligt (Verktyg för Lean, 
2007) är: 

 Bearbetningssekvens 

 Takttid / operatörers cykeltid 

 Standard för produkter i arbete (PIA) 

Bearbetningssekvens innebär identifiering av den mest prestationsdugliga och 
effektiva processen och att standardisera den. Beskrivning av vad som skall göras 
och hur. 

Takttid är det tempo som kunder beställer i och skall motsvara det antal 
produkter som produceras.  

Standarder för Produkter i Arbete handlar om att ha det antal produkter i arbete 
som medger ett bra flöde med minimala väntetider. 

Det finns tre nyckelaspekter man måste förstå när det gäller standardiserat 
arbete (Standard & Davies, 1999): 

1. Standardiserat arbete är inte statiskt så när man hittar bättre 
arbetsmetoder uppdateras proceduren. Enligt Toyota är dagens sätt att 
jobba det sämsta. 

2. Standardiserat arbete minskar variationen och ökar stabiliteten då 
arbetet hela tiden utförs på samma sätt. Dessutom är eventuella 
variationer i form av fel, avvikelser och oförenligheter lätta att upptäcka. 

3. Standardiserat arbete är nödvändigt för ständiga förbättringar. Kunna 
flytta sig från en standard till en bättre standard utan att falla tillbaka till 
den gamla. 

Det går att använda sig av standarder även om det handlar om icke-repetitiva 
arbetsuppgifter. Ohno insåg att införandet av standardiserat arbete, med minsta 
möjliga variation, var det viktigaste för att lyckas med enstycksflöde och JIT-
produktion. Det är inte förrän på sistone som den ”lärande organisationen” 
(inklusive skördandet av kunskaper från samtliga i organisationen) har blivit 
modern. Detta kan uppnås genom att dokumentera erfarenheter, med andra ord 
etablera standarder som andra kan dra lärdom av. På Toyota är det viktigt att 
medarbetarna dokumenterar egna standarder och skapar sina egna arbetscykler 
inom den angivna takttiden. De kan få hjälp av arbetsledare och ingenjörer men 
operatörerna måste själva stå för den slutgiltiga dokumentationen av alla nya 
standarder. Det råder då inga tvivel om att alla nya standarder är förstådda, 
operatören har själv fått fundera ut hur arbetsuppgiften skall utföras inom 
takttiden. Dessutom är det operatörens ansvar att upprätthålla standarden och 
därigenom även uppdatera den om bättre arbetssätt upptäcks (Bicheno, 2007). 
En standard bör enligt Bicheno (2007) inte bara täcka vad som gäller i normala 
situationer, utan även vad som skall göras om något fel uppstår. 
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”I ett västerländskt företag är standardproceduren 
ledningens och ingenjörernas egendom. I ett japanskt 
företag tillhör den alla dem som gör jobbet. Det är de som 
förbereder det, arbetar med det och som är ansvariga för 
att förbättra det. I motsättning till Taylors läror 
kombinerar japanerna ”tänkandet och görandet”, och 
uppnår därigenom en högre nivå av delaktighet och 
engagemang.”  

Ett citat av Peter Wickens, tidigare HR-ansvarig på Nissan i Storbritannien 
(Bicheno, 2007) 

3.13.2 TUE / TAK  

TUE (Total utrusningseffektivitet) eller TAK, delas in i Tillgänglighet, 
Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte och inom dessa ryms de sex 
förlusterna inom TPU (Totalt produktivt underhåll).  
 
Tillgänglighet: Här beräknas hur stor andel av den totala tillgängliga tiden som 
anläggningen verkligen producerat.  Hit räknas alla planerade och oplanerade 
stop in. Ibland kan dock TAK beräknas med en planeringsfaktor (Pf), då bortses 
planeringstiden från T. 

Anläggningsutnyttjande: Här beräknas den uteblivna produktionen till följd av 
att anläggningen körts med för låg takt. Dessutom räknas småstopp (stopp 
kortare än 10 minuter) samt tomgångskörning in.  Bicheno (2007) menar att det 
ofta visar sig att små korta stopp står för en betydande del av de totala 
förlusterna, och att de således är viktiga att mäta. Dessa fel kallas kroniska, till 
skillnad från de sporadiska felen som är mätbara och påverkar Tillgängligheten.  

Kvalitetsutbyte: Här mäts hur stor andel av produktionen som leder till skrotning 
eller ombearbetning. Dessa fel uppkommer genom att processen arbetar utanför 
de specificerade gränserna.  

Det totala TAK-talet mäts genom att multiplicera de tre separata talen för 
Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsutbyte. Bicheno (2007) menar 
att ”World class” för TAK-tal ligger på mellan 85 % till 92 %. Om siffrorna hamnar 
högre beror det ofta på att för lite tid läggs på omställningar, och att batcherna 
är för stora. Graferna över TAK bör finnas i Gemba, det vill säga, synliga nere i 
produktionen (Bicheno 2007 samt ”goodsolutions.se”)  
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3.13.3 5S 

5S är den grundläggande principen för lean. Där målet är att skapa en 
strukturerad och standardiserad arbetsmiljö. Målet är att det som behövs skall 
vara lätt att hitta och alltid finnas på plats. Arbetsmetoden för 5S bedrivs i fem 
steg, de fem S:en, Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana 
(Bicheno, 2007 & extra.ivf.se).  

1. Sortera - Sortera bort allt onödigt som finns vid arbetsplatsen. Endast det 
som är nödvändigt skall vara vid arbetsplatsen.  

2. Strukturera - Alla nödvändiga saker placeras ut på bästa sätt, där allt har 
sin plats. 

3. Städa - Arbetsplatsen städas och kontrolleras  

4. Standardisera - Standardisera de första 3 S:en.  

5. Skapa vana - Det sista steget innebär att en vana skapas för att arbeta och 
upprätthålla den nya arbetsytan och dess funktioner. 

3.14 DRAGANDE SYSTEM 

Dragande system är den fjärde Lean-principen enligt Womack & Jones (2003).  
Det finns flera olika system som används. Det kanske vanligaste är Kanban, 
medans andra är CONWIP, Drum-Buffer-Rope, 2-binge, faxban eller ljudbaserade 
metoder.   

3.14.1 KANBAN 

Kanban är en av de olika typerna av dragande system. Bicheno (2007) är tydlig 
med att poängtera att det är mycket som måste göras innan Kanban kan införas 
fullt ut. Behovsförstärkningar (variationer) och ställtider måste minskas. En stabil 
produktion måste finnas genom att standardiserat arbete, felutfall samt 
maskinhaverier måste minskas. Detta skall göras först. När detta är gjort blir 
Kanban ett effektivt sätt att minska slöserier, ojämnheter samt att undvika 
överbelastning av människor och maskiner.  

Det finns mängder med olika sorters Kanban. Några av dessa är Enkorts-Kanban, 
Produkt-Kanban, olika typer av Produkt-Kanban, Kapacitets-Kanban, Signal-
Kanban, Tvåtyps-Kanban, Transport-Kanban, Kanban-karusell med flera.  
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Produkt-Kanban: 
Produkt-Kanban anses vara den enklaste typen av dragande system. En produkt 
ersätts med en ny när den första har förbrukats. En signal skickas alltså endast 
när en produkt (lastbärare, pall eller liknande) har förbrukats. Exempel på 
signaler kan vara en tom plats på golvet eller i en supermarket, ett kort som 
returneras uppströms till leverantörsstationen där tillverkning startas.  

Signal-Kanban 
Signal-Kanban används i situationer där omställningar förekommer. Andra namn 
för Signal-Kanban är trekants-Kanban eller prioriet-Kanban. Allt eftersom 
komponenter konsumeras från exempelvis hängs triangel-Kanban upp på en 
tavla vid pacemakern uppströms. För varje produkt räknas sedan lämplig 
partistorlek fram. När det sedan har ackumulerats tillräckligt med Kanban för att 
köra en partistorlek, står den näst på tur att köras i maskinen. Detta skapar ett 
synligt system där det tydligt syns vilken omställning som kommer att vara 
aktuell inom en snart framtid och ställen kan förberedas.  I normala fall tillverkas 
ett parti för att täcka upp alla Kanban som finns i produktionskolumnen, alltså 
även de som ackumulerats utöver partistorlekens storlek. Under långsammare 
perioder kan däremot en serie tillverkas innan full batchstorlek uppnåtts. 

Kanban-regler (Bicheno, 2007) 

 Operationer nedströms drar komponenter från operationer uppströms. 

 Tillverkning sker endast på angiven signal. 

 Endast den mängd som är angivet på ett Kanban-kort tillverkas. 

 Behovet anges i ett tidigt skede i processen med hjälp av kort eller andra 
signaler. 

 Endast aktiva komponenter är tillåtna på arbetsplatserna. Dessa skall 
dessutom ha angivna platser. 

 Varje Kanban-kort cirkulerar enbart mellan ett specifikt antal stationer. 

 Endast bra komponenter skickas vidare nedströms i flödet. 

 Antalet Kanban bör utmanas och minskas allt eftersom problem avtar.  

 

3.15 VISUELL STYRNING 

Bicheno (2007) nämner att visuell styrning eller ”kontroll genom uppsikt” är ett 
nyckeltema inom Lean. Detta bör även integreras med arbetet med 5S och 
standardiserat arbete. Vidare förklarar han att om scheman, standardiserat 
arbete, problemlösningsprocessen, kvaliteten och underhållet inte är tydligt och 
uppdaterat i en verksamhet är risken stor för att driften är långt ifrån Lean.  



 

36 

 

Synligheten passar enligt Bicheno (2007) bra ihop med andra Lean-teman: 

 Hastighet och förbättring 
Ingen tid skall slösas bort på att söka efter information och framstegen 
ska vara synliga för alla och de ska firas. 

 Uppdaterade och tydliga scheman 
Till exempel Kanban, framstegstavlor och automatisk registrering 

 Synliggjorda problem 
Synliga, högt placerade, Andon-tavlor eller ljus 

 Engagemang 
Klarhet i vem som gör vad och vem som kan göra vad 

 Lagarbete 
Synliggör det goda samarbetet och kompetensmatriser 

 Standardisering 
Håll standarder uppdaterade genom att placera dem vid arbetsplatserna 

 Lyhördhet 
Snabba reaktioner gällande underhåll och kvalitetsproblem via till 
exempel andon-snöre för att stoppa linan eller en underhållstavla med 
röda lappar 

Tanken är att det skal finnas en möjlighet att samla in maximalt med 
driftinformation och kontroll utan att lämna fabriksgolvet. Det kan ses som en 
typ av Gemba-styrning och detta berör såväl operatörer som arbetsledare och 
chefer. 

Några exempel som Bicheno (2007) tar upp på visuell styrning beskrivs nedan. 
Maskiner har genomskinliga platsskydd och plastkåpor för att operatörer och 
underhållsansvariga ser maskinens innanmäte. TUE/TAK-kartor med grafer, på 
totalt TUE samt en för vart och en av de tre delarna, placeras ute vid maskinerna 
eller vid platser där team träffas. Dessutom bör det finnas ett fiskbens- eller 
CEDAC-diagram med rotorsakerna under varje graf. Ställtider bör följas upp med 
grafer för att se till att standard följs. Där omställningar sker bör även Kanban-
prioriteringstavlor (trekants-Kanban) användas för att kontinuerligt visa en 
uppdaterad bild över hur bråttom det är med att få nästkommande produkter 
färdiga. Lampor och andon-tavla bör finnas för att visa och registrera stopp som 
senare kan analyseras med exempelvis 5 Varför.  

Om möjligt så bör produktionsstyrningen och planeringen ske ute i verkligheten. 
Bicheno (2007) tar upp att kvalitet, kostnad och leveransutförande bör visas upp 
för alla. Andra intressanta faktorer som enligt Bicheno (2007) bör visas upp är 
säkerhet, ledtid och antal lagerdagar och kanske även företagets finanser och 
försäljningssiffror. Vid varje arbetsplats skall standarder och metoder alltid 
finnas. Visuella markeringar för material bör finnas och vara uppdaterade. För 
produktionskontroll är Kanban fortfarande den effektivaste metoden. För 
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underhåll bör en underhållstavla finnas där röda lappar med alla identifierade 
problem kan placeras. För förbättringsarbete bör ett blädderblock finnas 
tillgängligt där problem kan antecknas och förslagsvis även framsteg följas i form 
av (föreslaget, undersökt, infört och löst). Sedan bör även en händelsetavla 
finnas som visar förbättringars olika stadier.  
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4 DAGENS PRODUKTION 

Under rapportens fjärde kapitel beskrivs hur produktionen såg ut på ASSA vid 
tiden för examensarbetets start. Här beskrivs allt från vilka produkter som 
tillverkas till layout och hur tillverkningen sker. 

4.1 PRODUKTER 

ASSA AB tillverkar idag en mängd olika cylinderkärnor för försäljning i Sverige 
samt för export. Vad det gäller tillverkning av kärnor finns det hundratals olika 
varianter fördelade på ett dussintal olika produktfamiljer. Produktfamiljerna 
ASSA dp samt ASSA twin combi står för de allra största produktionsvolymerna. 
Inom varje produktfamilj finns sedan upp till ett 20-tal olika produktvarianter 
med varierande bearbetning och egenskaper. Idag görs bara en variant av 
nyckelhålet per produktvariant medan det för en del gamla produktvarianter 
finns upp till ett 50-tal olika driftningar (variant av nyckelhål) vilket gör att antalet 
slutliga produkter uppgår till tusentals. De senaste 12 månaderna har det sålts 
cirka 700 varianter av cylinderkärnor. Med andra ord har ASSA idag en enormt 
bred och stor produktflora vad det gäller cylinderkärnor vilket gör produktionen 
komplex inom många avseenden.  

 

Figur 4.1. Cylinderkärnor i Lager 72 

ASSA dp 
År 2006 introducerades ASSA dp-teknologin, vilket är ett mekaniskt låssystem. 
Dp-teknologi är konstruerad med tvångsstyrd patenterad sidkodsblockering för 
unika möjligheter till verksamhetsanpassade systemlösningar. Vidare kan den 
mekaniska dp-plattformen integreras med både Off-line och On-line funktioner i 
form av CLIQ och twintronic-teknologi samt framtida kompatibla RFID-
teknologier.  



 

39 

 

ASSA dp Cliq 
Assa dp cliq bygger på ASSA dp-teknologi och är ett mekaniskt och elektroniskt 
låssystem.  Cliq funktionen kan integreras i en eller flera dörrar utan att behöva 
byta resten av låssystemet. Låssystemet blir på så vis intakt och nycklarna 
fungerar i de mekaniska cylindrarna. Cliq är en högsäkerhetscylinder med både 
mekanisk och elektronisk blockering. Nyckeln består av patenterad mekanisk kod 
och en unik elektronisk kod. Informationen som finns i nyckeln förs sedan över 
via en kontaktskena för att godkänns och registreras i cylindern. Cylindern har i 
sin tur ett chip med minne, processor och drivkrets inbyggt. Nycklar och cylindrar 
har digital märkning för en enkel PC-administration.  

ASSA Twin Combi 

ASSA Twin Combi är ett patenterat lås med sidkodsfunktion, som används inom 
bland annat institutioner, industri, handel och offentliga miljöer.  
 

Produktfloran 

Produktfloran är oerhört bred och stor vad det gäller cylinderkärnor. I dagsläget 
finns runt 1000 artikelnummer av cylinderkärnor lagerförde i L70-lagret. Totalt 
under de senaste 12 månaderna (2008) var som sagt det cirka 700 olika 
cylinderkärnor som hade en förbrukning. Det bedrivs ett småskaligt arbete med 
utfasning av varianterna. En person åker runt i Sverige och byter ut udda 
låsvarianter för att minska det totala antalet varianter som ASSA har ute på 
marknaden. Idag finns reservdelar till produkter som ASSA tillhandahåller som 
härstammar från 50-talet. 

4.1.1 UPPBYGGNAD AV ARTIKELNUMMER 

I IMAS Flex och Tornos maskinerna (fleroperationssvarvar) sker det första 
bearbetningssteget från mässingstång till kärnämnen. Efter färdig bearbetning 
ges kärnämnet ett artikelnummer, till exempel 209 643. Artikeln 209 643 driftas 
(nyckelhålsprofil) sedan och kan efter detta ges olika artikelnummer (till exempel 
209643 0S4 999 och 209644 0S4 999) beroende på om den driftade 
cylinderkärnan skall borrskyddas eller ej.  

För artikeln 209643 0S4 999 står 209 643 för typ av kärnämne, 0S4 står för vilken 
driftning cylinderkärnan erhållit och 999 står för att cylinderkärnan producerats 
för att säljas till monteringen. Som vi kan se ovan byter cylinderkärnan namn till 
209 644 0S4 999 efter att den erhållit borrskyddning. Så till slut har vi 209 643 
0S4 999 och 209 644 S04 999. Det enda som skiljer dessa cylinderkärnor åt är att 
den andra av dem har borrskyddats.  
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4.2 LAYOUT 

Tillverkningen på ASSA sker på ett och samma plan. Däremot går 
cylinderkärnflödet mellan olika rum och delar av fabriken. Idag har ASSA valt att 
jobba med en gruppering där liknande maskiner står intill varandra i grupper, en 
så kallad funktionell verkstad. Detta innebär att de maskiner som har samma 
funktion står grupperade tillsammans, svarvar för sig, driftar för sig och så vidare. 
Cylinderkärnflödet går också mellan olika rum och delar av fabriken. Nedan syns 
en bild över produktionsavsnittet för fleroperationssvarvarna samt 
driftmaskinerna. (För fullständig layout se Bilaga: 02, Layout produktionsarea) 
samt (Bilaga: 03, Layout Cylindertillverkningen). 

 

Figur 4.2. Funktionell verkstad, fleroperationssvarvar och driftar. 

 

4.3 FLÖDESBESKRIVNING 

Då ASSA tillverkar ett dussintal olika produktfamiljer med upp till ett 20-tal 
produktvarianter inom varje produktfamilj blir antalet olika produkter enormt. 
Författarna har därför inte, inom den befintliga tidsramen, haft möjlighet att 
kartlägga alla dessa produktvarianter med dess tillverkningsprocesser. På grund 
av detta har två huvudfamiljer (twin combi och dp) kartlagts, och dessa har fram 
tills idag producerats genom två olika huvudflöden. Ett av dessa flöden består av 
de äldre maskinerna IMAS2 och IMAS3 som kommer att outsourcas, och de 
produkter som fortsatt kommer att tillverkas i fabriken i Eskilstuna kommer att 
gå i ett av de kvarvarande flödena. En nyare fleroperationssvarv (Tornos 13 eller 
IMAS Flex) klarar ensamt av samma bearbetning som IMAS2 och IMAS3 utförde 

Fleroperationssvarvar 

Driftar 
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tillsammans. Därför har endast det återstående och aktuella huvudflödet 
beskrivits närmare nedan.  

Första tillverkningssteget sker i en fleroperationssvarv där mässingstången 
svarvas till rätt storlek och form. Sedan borras hål för borrskydd, fastsättning i 
låshuset, hål för sidskena samt hål för toppkod och eventuellt sidkod beroende 
på vilken säkerhetsklassnig cylindern skall erhålla. Formen på cylindern beror på 
vilken marknad produkten skall säljas samt vilken standard den skall följa.  

ASSA använder sig av ett anta olika typer av fleroperationssvarvar vid tillverkning 
av cylinderkärnor. ASSA har nio stycken Tornos 13 och en IMAS Flex som kan 
tillverka de flesta typer av kärnor. Det är de kärnor som tillverkas i dessa 
maskiner som vi har tittat närmare på. Skillnaden mellan maskintyperna är att 
IMAS Flex har en kortare cykeltid samt ett magasin för fler verktyg vilket kortar 
omställningstiderna.  

 

Figur 4.3. Fleroperationssvarv Tornos 13.  

Kärnorna som bearbetats i någon av ovanstående maskiner skall sedan driftas i 
någon av de två driftmaskinerna som idag driftar 6-stifts kärnor. I driftmaskinen 
skärs nyckelhålet ut, här bestäms alltså vilken typ av nyckel som skall användas. 
Sedan finns en tvätt som lådvis tvättar alla typer av kärnor för att ta bort olja, 
spån och smuts bort från cylindrarna. Vid bearbetningen av kärnorna bildas 
ibland grader som tas omhand i en gradmaskin. Sedan borrskyddas vissa kärnor 
(antingen manuellt eller i en borrskyddsmaskin) där borrskyddsmaskinen 
appliceras hårdmetallstift in i de förborrade hålen. Borrskyddningen ger en extra 
förstärkning mot borrangrepp på cylinderkärnan. Slutligen lagerläggs den färdiga 
cylinderkärnan i L70 för montering. Andra kärnor säljs däremot utan borrskydd 
och lagerläggs alltså efter driftning, gradning och tvätt. För egenskaper som 
ställtid, cykeltid med mera för de olika maskinerna, se Bilaga: 04, Maskindata. 
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Figur 4.4. Maskin som används för profildragning av cylinderkärnor. 
 

 

Figur 4.5. Tvättmaskin. 
 
Tillverkning av Cylinderkärnor DP och Twin Combi 

Fram till idag har Twin Combi tillverkats i de äldre maskinerna IMAS2 och IMAS3 
men kommer i framtiden att tillverkas i de nyare maskinerna Tornos 13. 
Cylinderkärnor av typen dp och twin combi kan gå samma flöde och bägge kan 
tillverkas i både Tornos 13 och IMAS Flex. Sedan följer båda familjerna samma 
flöde vidare genom fabriken och därför har dessa två produktfamiljers flöden 
beskrivits tillsammans nedan. (För aktivitetsbaserat flödesschema se Bilaga: 05, 
Aktivitetsbaserat flödesschema, TC 4800). (För värdeflödesanalys av nuläget se, 
Bilaga: 06, Värdeflödesanalys av nuläge TC 4800). 

1. Inköp av mässingstång.  

2. Transport av mässingstång till IMAS Flex eller Tornos 13. 
Mässingstången hämtas från kajen och transporteras fram till 
maskinen av truckförare.  

3. Bearbetning i IMAS Flex eller Tornos 13. Mässingstången förädlas till 
kärnämnen. 

4. Transport till tvättstation.  

5. Tvättning av kärnämnen. 
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6. Transport till vågstation V50. 

7. Kärnämnena lagerställs samt att bearbetningen i IMAS Flex eller 
Tornos 13 och tvätt registreras genom inmatning i systemet 

8. Transport till mellanlager L72. 

9. Kärnämnena lagras i L72 i väntan på vidare bearbetning eller för 
försäljning odriftade. 

10. Kärnämnena transporteras från L72 till driftmaskin 5 för driftning.  

11. Kärnämnena driftas för att få den profil som cylinderkärnorna skall ha. 

12. Transport till tvättstation.  

13. Tvättning av Cylinderkärnor. 

14. Transport till vågstation V50 

15. Kärnämnena lagerställs samt att bearbetningen i IMAS Flex eller 
Tornos 13 och tvätt registreras genom inmatning i systemet 

16. Transport till gradmaskin. (Normal ej behov) 

17. Gradning av cylinderkärnor. (Normalt ej behov) 

18. Transport till maskinell borrskyddning. 

19. Maskinell borrskyddning av cylinderkärnor. 

20. De borrskyddade cylinderkärnorna transporteras till slutlager L70. 

 

 
Figur 4.6. Processteg, dagens tillverkning av dp och twin combi. 

Tillverkning av Cylinderkärna Cliq 

Cylinderkärna cliq har ett ”eget” flöde då den endast kan tillverkas i Maskinen 
Traub 26. Cliq genomgår även operationerna blästring, glänsning och borstning 
vilket inte de andra kärnorna som författarna följt gör. Flödet sammanfaller dock 
med de andra produkternas flöden vid tvättning, driftning samt borrskyddning. 
Volymen för cliq är dock så pass liten att dess påverkan blir minimal på de 
processer som den har gemensamt med övriga produkter. Därför har flödet för 
cliq inte analyserats i detalj. 
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Antal artikelnummer per maskin (2007), total mängd per maskin 

För att visa på antalet olika produkter som bearbetas i de olika maskinerna 
genomförde författarna en undersökning där volymerna 2007 samt den 
prognostiserade volymen 2009 undersöktes.  

Operation Antal 

Antal artikelnummer i 
Driftmaskinerna 429 

Borrskyddsmaskin 280 
Gradningsmaskin 141 

IMAS Flex 24 
Tornosmaskinerna 160 

IMAS 3 32 

Tabell 4.1. Fördelning av artikelnummer 2007. 
 
Enligt prognos 2009 

Operation Antal 

Antal artikelnummer i 
Driftmaskinerna 339 

Borrskydd 232 
Gradning - 

IMAS Flex / Tornos 227 
IMAS 3 - 

Tabell 4.2. Fördelning av artikelnummer 2009. 
 

4.4 LAGER 

ASSA har länge haft en filosofi att trycka fram produkter genom flödet. Detta har 
resulterat i att stora mängder PIA finns i fabriken. Eftersom ASSA har en enorm 
produktflora inom cylinderkärnor ger detta att stora mängder artiklar finns 
gömda i lager inom cylinderkärneproduktionen.  

För produktionen av kärnor använder sig Cylinder av två olika lager-
klassificeringar. Den första klassificeringen är Lager 72 (L72) vilket innehåller 
råmaterial och PIA i olika stadier av tillverkningen. Den andra klassificeringen är 
Lager 70 (L70) vilket innehåller färdiga cylinderkärnor som är redo att monteras 
in i en låscylinder eller säljas direkt som reservdel.  

Fram tills idag har Cylinder använt sig av både gamla och nya maskiner i 
tillverkningen av kärnämnen, vilket medfört att olika produktionsegenskaper 
gällt för olika maskiner. De gamla IMAS maskinerna har en lång ställtid (från flera 
timmar, upp till dagar för vissa detaljer) och är väldigt opålitliga, vilket har 



 

45 

 

resulterat i att en maximering av partistorlekarna har förekommit, detta för att 
köra så mycket som möjligt när maskinen är igång och minska den totala 
ställtiden. Cylinder har kört partistorlekar ända upp till 50 000 detaljer i IMAS2 
och 3. Totalt uppskattas det finnas runt 256 000 detaljer i L72. Dessutom 
resulterar de enorma partistorlekarna i att den totala ledtiden för en 
cylinderkärna idag kan uppgå till cirka 160 dagar.  

Lager 72 
Det lager som kallas L72 (för kärnor) finns idag utspritt på flera olika platser. I 
produktionslokalen finns kärnorna utspridda på tre olika platser samt att det 
även finns ett lager i källaren som innehåller slow och no movers. Slow movers är 
artiklar med en liten förbrukning de senaste 12 månaderna och no movers är 
således produkter utan förbrukning de senaste 12 månaderna. I produktions-
lokalen finns en viss uppdelning över hur kärnorna lagerförs. Denna uppdelning 
baseras på 5-stift, 7-stift, 6-stift samt svarvämnen. Idag används metallkorgar 
som står staplade på pallar i ställagen. En korg innehåller idag som mest 1000 
stycken kärnor. Lagerföring av kärnor går till så att arbetsledaren registrerar varje 
korg vid en in-station och sedan placeras korgen i ställaget.  

 

Figur 4.7. Ett av ställagen för Lager 72. 

Lager 70 

I L70 finns en mängd olika detaljer som ingår i ett komplett låssystem. 
Cylinderkärnorna lagerförs i en stor rotomat, med undantag för 
högvolymsartiklarna som finns i ett separat visuellt lager. För att se hur mycket 
av varje cylinderkärna som finns i lagret används Movex eller Replenishment. För 
de artiklar som finns i det gömda lagret (rotomaten) finns ingen visuell överblick, 
medan högvolymsartiklarna ligger i ett visuellt lager.  
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Figur 4.8. Visuellt lager 70, till vänster. Figur 4.9. Rotomat för Lager 70, till höger. 

Antal dagars försörjning: 
De kärnor som produceras i Tornos och IMAS Flex, produceras efter rullande 12-
månaders prognoser samt på kundorder. Detta gör att Cylinder hela tiden fyller 
på med kärnämnen till L72 för att det hela tiden skall finnas kärnämnen att 
använda för driftning av produkter. Orderstorlekarna på de högsta 
volymprodukterna har balanserats så att en order i snitt räcker till mellan 20-40 
dagars förbrukning.   

Värden i Lager: 
En kontroll av lagervärden i L72 och L70 genomfördes genom att studera ett 
utdrag från Replenishment. Vid kontrolltillfället (29.e januari 2009) fanns det 
lagervärden för cirka 3 800 000 i L72 (PIA lager) samt 7 930 000 i L70 
(färdigvarulager). Med i kontrollen finns bara de artiklar som berörs genom 
prognosen för 2009.  

Antal olika artikelnummer i L72: 170 stycken 
Antal olika artikelnummer i L70: 1000 stycken  

4.5 STÄLL 

I dagsläget genomför Cylinder ställ i Tornos, IMAS Flex, driftmaskinen och 
gradmaskinen. Ställen utförs då Cylinder har många produktvarianter som skall 
tillverkas redan i det första produktionssteget. I Tornos skiljer man mellan stort 
ställ, litet ställ samt familjeställ. Ett stort ställ innebär byte av verktyg, laddning 
program, provkörning, mätning, programjustering i maskin, programändring i 
dator, inläsning av nytt program, bearbetning ”första bit”, mätning samt en sista 
justering. Detta skall ta cirka en timme. Ett litet ställ består av mätning av 
verktygslängd, lossning av verktyg, rengöring av verktyg, montering av nytt 
verktyg, mäta in verktyg och dra fast. Detta skall ta cirka 30 minuter. Ett 
familjeställ innebär att stället sker mellan två produkter inom samma 
produktfamilj. Detta medför att samma verktyg ofta kan användas och att det 
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endast krävs ett programbyte. Detta skall ta cirka 20 minuter. I planeringssyfte 
använder sig Cylinder av en generell ställtid på två timmar oavsett ställ. 

I driftmaskinerna skiljer Cylinder mellan stort och litet ställ. Vid ett litet ställ byter 
ställaren ut den befintliga bommen mot en färdig bom med knivar monterade. I 
dagsläget finns det 26 bommar med knivar monterade. Men det är inte säkert att 
det bara är att sätta upp en ny bom vid ett ställ. Anledningen är att det på flera 
bommar finns blad med knivar uppsatta för flera profiler. Då måste knivarna 
monteras ner från den/de modeller som inte skall köras. Detta resulterar i att 
stället tar längre tid. Ett ställ där en bom enbart byts ut tar cirka 15 minuter. Vid 
ett stort ställ skall ställaren sätta ihop ett nytt blad med knivar, vilket tar cirka 15 
minuter extra, det vill säga 30 minuter totalt. För driftmaskinerna finns ingen 
inmatad data i Titan angående ställ. 

Ett ställ i gradmaskinen beräknas ta mellan 10 och 20 minuter och det som görs 
är programbyte. Inte heller för gradmaskinen finns någon inmatad data i Titan. 

I början på 2008 genomförde ASSA ett event där möjligheten för att reducera 
ställtiden i en Tornos 13 undersöktes. Stället kunde dock inte göras mycket 
snabbare utan den förbättring som togs fram bygger på att de olika 
produktfamiljerna körs i enskilda maskiner och på detta sätt maximeras antalet 
familjeställ. I de andra maskinerna har inte något event för ställtidsreduktion 
utförts då de inte utgör någon flaskhals.  

4.6 INFORMATIONSUTBYTE 

Informationsutbytet går till så att personalen på logistikavdelningen 
(produktionsplanerare, chefen för logistikavdelningen) samt produktionstekniker 
dagligen rör sig i produktionen, och skapar sig då en bild över hur det för tillfället 
går med produktionen genom att prata med produktionspersonalen vid de olika 
processerna. Det finns varken några rutiner  eller någon dokumentation över hur 
detta informationsutbyte skall ske, utan det sker på rutin och erfarenhet.  

4.7 PRODUKTIONSPLANERING 

Produktionsplaneringen skiljer sig beroende på vilka produkter som skall 
tillverkas samt vilken del av produktionen som skall planeras. Delar av 
tillverkningen sker som push medan andra är mer av ett pull-system. Fram till 
driftning av kärnor sker planeringen på ”rullande tolv” i kombination med 
inkomna kundorder. Detta innebär att produktionsplaneraren får information 
om hur mycket som skall produceras från ett planeringssystem (Replenishment). 
Detta system beräknar behovet utifrån en prognos som bygger på de tolv 
senaste månaderna samtidigt som systemet tar hänsyn till inkomna kundorder 
på respektive produkt.  

Efter driftningen finns två olika planeringsmetoder där den ena är den samma 
som innan driftningen. På högvolymsprodukterna har Cylinder däremot använt 
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sig av ett visuellt lager med en variant av Kanban-system vid slutlager L70. Där 
står gula och röda lådor i två olika rader och när ena raden är slut lägger 
planeraren en ny order på de produkter som behövs. En tillverkningsorder läggs 
då hos en driftmaskin och kärnämnen hämtas från mellanlager L72 för driftning. 
Planeraren får sin information antingen genom planeringssystemet eller genom 
att gå till L70 för att se vilka produkter som behöver tillverkas. 

Batchstorlek  

De nyare maskinerna, bland annat IMAS Flex och Tornos 13, har mycket kortare 
ställtider än de gamla IMAS2 och IMAS3, samt en bättre pålitlighet, vilket har 
medfört att Cylinder kört partistorlekar från en detalj upp till 50 000 detaljer. För 
högvolymsartiklar körs vanligtvis partier av storleken 1 000-10 000 detaljer 
beroende på årsbehovet för artikeln. När sedan en driftorder läggs på en 
högvolymkärna (på vanligtvis 2000-5000 cylinderkärnor per batch) tas dessa från 
L72 och driftas.  

Prognoser 

Prognoserna tas fram av marknadsavdelningen. Sedan bryts prognosen ned till 
komponentnivå och de nya siffrorna matas in i Movex. (Hur prognoserna tas 
fram hos marknadsavdelningen har inte studerats närmare då området inte 
fanns med inom den avgränsning som gjorts.) 

4.8 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 

ASSA använder sig av ett program som heter Titan för produktionsuppföljning. I 
Titan matas data in för att senare kunna följas upp. Datan ligger också till grund 
vid produktionsplanering genom att TAK-tal från Titan används vid order- och 
kapacitetsplanering. Ett program som heter Rektron används för uppföljning av 
kvalitetsproblem.  

4.8.1 UPPFÖLJNING AV TAK 

Titan beräknar TAK åt Affärsenhet Cylinder baserat på de uppgifter som matas in 
i systemet. 

Uppföljning av tillgänglighet 
Under T (Tillgänglighet): Exempel på data som matas in är ställ, personalbrist, 
tekniska fel, verktygsbrott, förebyggande underhåll, ritningsfel, städning, 
verktygsbrist, möte, kvalitetsproblem material, varmkörning. 

Uppföljning av anläggningsutnyttjande 
Under A (Anläggningsutnyttjande): Ingen mätning sker, men köpt kapacitet är 
inmatat i programmet. 
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Uppföljning av kvalitet 
Under K (Kvalitet): Ingen inmatning sker med hänvisning till TAK-talet. Eftersom 
fel oftast upptäcks vid montering så har ASSA problem att veta i vilket skede av 
produktionen som felen verkligen uppstått. Detta leder till att Affärsenhet 
Cylinder lägger ner resurser och tid på att bearbeta skrot.  

4.8.2 UPPFÖLJNING AV STÄLL 

Ställaren skall rapportera in varje utfört ställ i Titan. Inrapporteringen in i Titan är 
väldigt varierande. På en del ställ är den inmatade informationen väldigt 
detaljerad med exakt ställtid samt mellan vilka produkter stället gjordes. Ibland 
har även kommentarer skrivits in om hur stället gått och eventuella problem. Vid 
många ställtillfällen finns dock ingen information om mellan vilka produkter ställ 
har genomförts samt en standardtid för ställets tidsåtgång verkar användas. 
Noggrannheten vid inrapporteringen har minskat med tiden. Författarna har 
granskat rapporter från 2008-01-15 till 2009-01-15. De anvisningar som ställaren 
har är endast att föra in hur lång tid stället har tagit. Det finns en tavla nere i 
produktionen där tanken är att det skall fyllas i uppgifter om utförda ställ. Idag 
står tavlan i ett hörn och används inte alls.  

ASSA använder sig av ett program kallat Replenishment för att analysera slow 
movers respektive no movers. Med detta menas analys av artiklar som har en 
låg, respektive ingen, omsättning. Replenishment hämtar sin information från 
ASSAS affärssystem Movex.  

4.9 STANDARDISERAT ARBETSSÄTT 

ASSA arbetar för att bli 5S-certificerade och på detta vis har arbetet med 
standardisering påbörjats. Ett initiativ har tagits från ledningen och sedan skall de 
lokala ledningsgrupperna på varje avdelning se till att ett 5S-arbete bedrivs. På 
de lokala ledningsgrupperna inom Affärsenhet Cylinder körs 5S-event och sedan 
certifieras dem internt. Ett 5s arbete har genomförts både i produktionen men 
även i kontorsmiljön. Bland annat finns markeringar i golvet för en visuell in-kö 
till tvätten samt tydliga markeringar för vart material skall placeras.  

Det finns rutiner för hur operatörerna skall utföra delar av sitt arbete. Bland 
annat för hur kvalitetsmätningar skall göras. Inom detta inkluderas uppgifter 
som, mäta första bit, stickprov samt inrapportering av dessa data. Det har dock 
förekommit att upp till några dagars produktion har fått skrotats på grund av att 
rutinerna inte har följts. Produkterna har då inte haft de mått eller utseende som 
på ritningarna. I produktionen har det genomförts event för ställtidsreduktion 
och då togs rutiner fram för hur ställ skall genomföras. Dessa rutiner följs idag 
utav ställarna. Dessutom föreslogs familjekörning av kärnor i Tornos för att 
förkorta ställtiden. Detta har dock inte kunnat följas då tillverkning av produkter 
fått flyttas runt av olika anledningar, till exempel maskinhaveri i den gamla 
IMAS2 eller omprioritering etcetera.  
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4.10 FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Så vitt författarna kan se sker inget aktivt arbete med ständiga förbättringar av 
enskilda processer eller delar av produktionen. Det förbättringsarbete som 
bedrivs sker i projekt- eller eventform. Lean-samordnaren på Cylinder kommer 
då in och kör events på mellan två till fem dagar inom olika problemområden på 
kärntillverkningen.  
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5 ANALYS AV NULÄGE 

Författarna valde att analysera Cylinders nuvarande produktion genom att ställa 
frågor som söker svar på syftet med examensarbetet. Frågeställningarna valdes 
på så sätt att de skulle ge direkta svar på frågeställningen men också områden 
för vidare diskussion i rapporten. De frågeställningar författarna valde är 
följande. 

 Är flödestiden lång i produktionen? 

 Finns det en stor kapitalbindning i lager? 

 Planeras produktionen idag på ett effektivt sätt? 

 Förekommer det slöserier i produktionen? 

 Är flödena utformade på ett bra sätt? 

 Hur ser kundernas efterfrågan ut? 

 Motsvarar affärsenhet cylinders produktion kundernas krav och 
nuvarande efterfrågan? 

 

5.1 FLÖDESTID 

Produktionen av cylinderkärnor omfattas av sju processteg (exklusive transporter 
som är åtta steg). Dessa operationer har beskrivits närmare i kapitel 4 ”dagens 
produktion”. Vid en analys av ledtiden visade det sig att den totala flödestiden 
idag kan vara så lång som 160 dagar i produktionen (Bilaga: 05, Aktivitetsbaserat 
flödesschema, TC 4800). Utav dessa 160 dagar står råvarulagret för 60 dagar 
vilket betyder att flödestiden från fleroperationssvarv till L70 är 100 dagar. 

Av de ovanstående sju processtegen är endast tre värdehöjande, bearbetningen i 
fleroperationssvarven, driftningen samt borrskyddningen. Den totala värde-
höjande tiden uppkommer till 128 sekunder. Om man ställer den värdeskapande 
tiden i relation till den totala flödestiden motsvarar den endast 0,00093 procent, 
och är alltså väldigt liten. (Bilaga: 05, Aktivitetsbaserat flödesschema, TC 4800). 
På grund av avgränsning har endast stegen från bearbetning i fleroperations-
svarvarna till lagerläggning i L70 tagits med. 

Detta innebär att flödestiden är orimligt lång och anledningen till detta är att det 
finns mycket icke-värdeskapande aktiviteter samt tid som bör ses över. Till 
exempel är den teoretiska ledtiden för 500 cylinderkärnor 19 timmar och för 
3000 cylinderkärnor 110 timmar. (Bilaga: 07, Teoretisk genomloppstid)  

Beräkningar på en MLT (Manufacturing Lead Time) har genomförts i kapitel 6.2.2 
”Beräkningsexempel med dagens volym”. Där framgår att MLT för en batch på 
500 cylinderkärnor från Tornos till L70 skulle kunna vara cirka 90 timmar (6-7 
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dagar), medan MLT för en batch på 3000 cylinderkärnor skulle uppgå till cirka 
300 timmar (20-21 dagar). Detta vittnar om att den faktiska ledtiden skulle kunna 
vara mycket kortare än idag. 

Vissa av de icke-värdeskapande aktiviteterna är typ-ett Muda, det vill säga de 
skapar inget värde men är nödvändiga för den dagliga driften. Exempel på 
sådana operationer i dagens produktion är tvättning mellan bearbetningarna 
samt invägning vid lagerläggningen. Dessa är idag mer eller mindre nödvändiga 
steg men tillför inte produkten något värde.  

Författarna anser att invägningen kan ses som en typ-två Muda då processen i 
stort sett kan göras överflödig. En annan sak som varit uppe för diskussion är att 
tvättoperationen tvättar kärnorna renare än vad de behöver vara för att kunna 
driftas. En möjlighet skulle kunna vara att en liten enklare tvätt inhandlas för att 
förenkla tvättoperationen samt minska ner typ-två Muda i form av transporter. 
Ovanstående slöserier samt andra slöserier analyseras närmare under avsnitt 5.4 
Slöserier. 

Att ha så pass lång ledtid som ASSA har på en cylinderkärna gör att lagernivåer 
samt batchstorlekar måste göras stora. Om ledtiden inte hålls gör detta att 
batchstorlekar hela tiden trissas uppåt och det hela blir en ond spiral. De stora 
lagernivåerna gör att lagrena blir svåra att överblicka samt att problem göms i 
lagrena.  

5.2 KAPITALBINDNING I LAGER 

För att ta reda på hur mycket material och värde som fanns bundet i lager 
genomfördes en analys av lagersaldon vid två olika tillfällen. Författarna tittade 
dessutom närmare på de artikelnummer som valts ut genom Pareto-analys. 
Dessa är 13 stycken artikelnummer i L72 (Cirka 70 procent av den totala volymen 
cylinderkärnor som passerar L72 på ett år) och 24 stycken olika artikelnummer 
som lagerläggs i L70 (Cirka 65 procent av den totala volymen cylinderkärnor som 
passerar L72 på ett år). Vidare har också en analys av det totala värdet av 
cylinderkärnor i lager genomförts. Anledningen till att en undersökning gjorts vid 
två tillfällen är att författarna sett att volymerna i lagret varierat rejält med tiden.  

Analys av L72. 

Vad det gäller kärnor i L72 lagret finns cirka 170 stycken olika artikelnummer från 
kärnor eller ämnen. Utav dessa är det cirka 125 stycken som det varit drag på 
under de senaste tolv månaderna. Deras totala antal lagerförda artiklar beräknas 
till runt 260 000 stycken som tillsammans har ett totalt värde av 3 800 000 SEK. 
(Se Bilaga: 08, Lageranalys av fördelning i L72 och L70). 
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De utvalda artiklarna 
Vid undersökningstillfälle ett fanns det av dessa 13 artikelnummer 96 400 
stycken artiklar lagerförda, till ett värde av cirka 890 000 kronor. Prognosen för 
2009 anger att det finns behov av knappt 728 000 artiklar av dessa 13 
artikelnummer. Utav dessa fanns det ett artikelnummer med lagerbrist.  

Vid undersökningstillfälle två fanns det 73 500 stycken artiklar lagerförda, till ett 
värde av cirka 662 000  kronor. Prognosen för 2009 anger att det finns behov av 
knappt 728 000 artiklar av dessa 13 artikelnummer. Utav dessa fanns det två 
artikelnummer med lagerbrist. (Bilaga: 09, Beräkningar lagervärde, L72). 

Analys av L70. 
Vad det gäller kärnor i L70 lagret finns cirka 1000 stycken olika artikelnummer 
från kärnor eller ämnen. Utav dessa är det knappt 700 stycken som det varit drag 
på under de senaste tolv månaderna. Deras totala antal beräknas till runt 205 
000 artiklar som tillsammans har ett totalt värde av 7 930 000. (Bilaga: 08, 
Lageranalys av fördelning i L72 och L70.) 

De utvalda artiklarna 
Vid undersökningstillfälle ett fanns det av dessa 24 artikelnummer 31 600 
stycken artiklar lagerförda, till ett värde av cirka 431 000 SEK. Prognosen för 2009 
anger att det finns ett behov av knappt 827 000 artiklar av dessa 24 
artikelnummer. Utav dessa 24 artikelnummer fanns det tre artikelnummer med 
lagerbrist samt fyra artiklar som hade en täcktid på mindre än två dagar. 

Vid undersökningstillfälle två fanns det av dessa 24 artikelnummer 37 900 
stycken artiklar lagerförda, till ett värde av cirka 523 000 kronor. Utav dessa 
artikelnummer fanns det två artikelnummer med lagerbrist samt fyra artiklar 
som hade en täcktid på mindre än två dagar. (Bilaga: 10, Beräkningar lagervärde, 
L70). 
 
Täcktid 
Vad det gäller täcktiderna för olika artikelnummer i lager har en analys 
genomförts genom att jämföra lagersaldo med prognosen för 2009 för de 
utvalda artikelnumren.  

L72 

För de 13 olika artikelnumren fanns det vid första undersökningstillfället en 
spridning på mellan noll och 140 dagars täcktid. För de tre högsta volymerna var 
täcktiden fem, 33 och 43 dagar. Vid det andra undersökningstillfället fanns det 
en spridning på mellan noll och 140 dagars täcktid. För de tre högsta volymerna 
var täcktiden noll, 34 och 21 dagar. Totalt var det två respektive tre 
artikelnummer som hade en täcktid under tio dagar i L72 vid de båda 
undersökningstillfällena. (Bilaga: 11, Dataunderlag täcktidsanalys samt lager-
analys L72). 
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Figur 5.1. Utvalda artikelnummer i L72. Sessa har en årsvolym på mellan 10 000 
och 205 000. I diagrammet har de artiklarna längst till vänster högst årsvolymer. 
Sedan är det fallande ordning åt höger.  

L70 
För de 24 olika artikelnumren fanns det vid första undersökningstillfället en 
spridning på mellan noll och 47 dagars täcktid. För de tre högsta volymerna var 
täcktiden 0.08, 0.37 och 1,6 dagar. Vid det andra undersökningstillfället fanns det 
en spridning på mellan noll och 57 dagars täcktid. För de tre högsta volymerna 
var täcktiden 1.35, 2.74 och 0.23 dagar. Totalt var det sju artikelnummer som 
hade en täcktid under tre dagar i L70 vid de båda undersökningstillfällena. 
(Bilaga: 12, Dataunderlag täcktidsanalys samt lageranalys L70). 
 

 
Figur 5.2. Utvalda artikelnummer i L72. Dessa har en årsvolym på mellan 10 000 
och 110 000. I diagrammet har de artiklarna längst till vänster högst årsvolymer. 
Sedan är det fallande ordning åt höger.  
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En analys genomfördes för L70 lagret, där artikelnummer med en prognos på 
mellan 1 000-3 000 artiklar analyserades. Denna analys genomfördes för att se 
hur täcktid och lagersaldon såg ut för artiklar som har en liten men trots det 
betydande volym. Täcktidsdagarna varierar kraftigt mellan olika artiklar, från noll 
till drygt 140 dagar.  
 

 
Figur 5.3. Artikelnumren presenteras i fallande ordning enligt volym, där de 
högsta volymerna finns till vänster i diagrammet och de lägsta volymerna finns 
till höger i diagrammet.   

En liknande analys genomfördes i L72 där artikelnummer med en prognos på 
mellan 500 – 10 000 artiklar analyserades. Denna analys genomfördes för att se 
hur täcktid och lagersaldon såg ut för artiklar som har en liten men ändock 
betydande volym. Täcktidsdagarna varierar kraftigt mellan olika artiklar, från noll 
till knappa 600 dagar.  
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Figur 5.4. Artikelnumren presenteras i fallande ordning enligt volym, där de 
högsta volymerna finns till vänster i diagrammet och de lägsta volymerna finns 
till höger i diagrammet.   

Sammanfattande lageranalys 
Det faktum att det skiljer så pass mycket i täcktid mellan de olika artikelnumren 
anser författarna är ett klart bevis för att någon ordentlig produktionsfilosofi inte 
finns eller efterföljs. De stora batchstorlekarna som används i tillverkningen 
speglar också av sig i lagret genom att det vid vissa tidpunkter (efter påfyllning) 
finns rejäla lagernivåer och att det vid andra tidpunkter råder saldobrist. Detta 
anser författarna vara en av de största orsaker till att de olika täcktiderna 
varierar så pass mycket. Det faktum att det inte går att finna något samband 
mellan årsvolym och täcktid är ett bevis på att föregående påstående stämmer 
Om mindre och frekventa påfyllningar skulle göras skulle täcktiden och 
lagernivåerna vara mer jämna mellan de olika artikelnumren. Idag råder en 
situation där vissa artikelnummer har brist medan andra har en täcktid som är 
mer än väl. Det faktum att det idag inte finns riktlinjer för hur mycket som ska 
finnas i lager (ledtidslager, säkerhetslager och buffertlager) av varje artikel-
nummer anser författarna skapar en rörig produktion som blir svårt att planera.  

Utav de lagerförda (L72 + L70) lagervärdet är totalt 2 530 000 SEK No Movers, 5 
973 000 SEK Slow Movers, 3 231 000 SEK Fast Movers. (Bilaga: 08, Lageranalys av 
fördelning i L72 och L70). Denna uppdelning är tillförlitlig i stort, men några helt 
riktiga slutsatser ska inte dras då författarna anser att begreppen No Mover, 
Slow Mover samt Fast Mover är subjektiva begrepp. Till exempel klassar ASSA en 
kärna som Fast Mover om årsbehovet är 40 kärnor och det finns två kärnor i 
lager, det vill säga en täcktid på elva produktionsdagar. No Mover är alltså en 
kärna som inte haft någon efterfrågan de senaste tolv månaderna men där det 
finns lagerförda kärnor. En Slow Mover är en kärna som haft efterfrågan de 
senaste tolv månaderna men där lagret räcker till mer än 100 dagars förbrukning. 
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Fast Movers är således artiklar som har en täcktid i lager på mindre än 100 dagar. 
Dessutom är denna variabel beräknad på de senaste tolv månadernas 
förbrukning. Detta anser författarna ger en falsk bild av den faktiskt täcktiden då 
behovet kan ha varit väldigt högt på sista tiden eller tvärt om väldigt lågt. Detta 
gör att den täcktid som replenishment levererar, inte alls stämmer bra överens 
med den verkliga efterfrågan och således den riktiga täcktiden.  

Författarna har ändock valt att presentera ovanstående uppdelning eftersom de 
anser att uppdelningen mellan de olika artikelnumrens lagersituation stämmer 
bra överens med den faktiska situationen i lagren. Författarna anser alltså att en 
täcktid som beräknats ut utifrån en prognos eller rullande tolv månaders 
förbrukning inte ger en exakt bild över hur den verkliga täcktiden i lagrena ser ut 
just nu. Idag är det stora efterfrågevariationer över året samt mellan olika veckor 
eller för den delen dagar. Om dessa variationer slätas ut skulle dock täcktiden 
som Replenishment ger bli mer aktuell.   

Det är tydligt att de gamla maskinerna förvärrade rörigheten i framförallt L72, 
eftersom produkter som tillverkades i de gamla maskinerna mellanlagrades två 
gånger. Detta medförde att det på samma hylla kunde stå produkter som är i 
olika steg av produktionen. Det faktum att L72 idag finns utspritt och inte samlat 
förvärrar också visibiliteten samt försvårar möjligheten att se hur mycket som 
finns i in-kö till de olika maskinerna, det vill säga vad i L72 som ska driftas och när 
det ska driftas.   

Författarna anser att det vid en första anblick är svårt att se vad som finns i en 
låda som står i ett ställage. För att tydligt se innehållet måste man i många fall gå 
fram till varje enskild låda och ta upp produktionskortet och titta efter.  

Det faktum att lager tar upp plats gör att det förhindrar möjligheten för Cylinder 
att jobba med kompakt layout inom flödet. Detta menar Bicheno (2007) 
resulterar i att materialhantering samt kommunikationen blir sämre mellan de 
olika processtegen. Detta anser författarna vara ett område som Cylinder borde 
förbättra eftersom det ofta verkar brista i kommunikationen mellan olika 
processer. De stora och icke transparenta lagren leder också till stora kostnader 
för inventering som görs varje år.  

Eftersom det är vanligt med stora batcher gör det att när fel uppkommer på en 
hel batch måste stora mängder kärnor skrotas eller ombearbetas vilket både 
kräver tid och kraft. Enligt (Bicheno 2007) motverkar stora lager ett regelbundet 
flöde. Detta är väldigt tydligt på Cylinder där de stora lager byggs upp för att 
täcka den långa ledtiden, problem, kassationer med mera. Det hela resulterar i 
en ond cirkel där lagrena hela tiden görs större.  
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För lager 70 
Att cylinderkärnorna göms i en rotomat (lageranordning som rymmer tre 
ställage) gör att visibiliteten i det närmaste är lika med noll. Detta gömmer i viss 
mån problem men det enligt författarna största problemet är att det inte går att 
lita på antalet artiklar som är lagerförda i affärssystemet Movex. Enligt vad 
författarna har fått erfara hör det till vanligheterna med saldoskillnader vid 
inventering. Detta får till följd att lagrena antingen är onödigt stora eller för små. 
Vad det gäller det visuella lagret för högvolymskärnor anser författarna att det är 
ett bra första steg mot att få till en Lean produktion och ett flöde som flyter. 
Dock är batchstorlekarna fortfarande för stora för att det hela skall kallas ett 
kontinuerligt flöde.  

De 24 artikelnumren som valdes ut i L70 lagret står får cirka 70 procent (431 000 
SEK) av den totala prognostiserade volymen 2009, men deras totala andel i L70 
lagret motsvarar endast cirka fem procent av lagervärdet (7 930 000 SEK). Detta 
anser författarna tydligt visar att det idag finns mycket värde i lager, men att det 
är fel saker som finns där. Som beskrevs ovan är en stor del av värdet i lagret 
sådant som det inte finns något drag på eller där det råder ett väldigt litet drag 
alternativt finns alldeles för stora volymer lagerförda.  
 

5.3 PRODUKTIONSPLANERING 

De batchstorlekar som används idag härstammar från en gammal syn på 
produktion där den ekonomiska orderstorleken blev riktigt stor tack vare de 
riktigt långa ställtiderna i de gamla IMAS maskinerna.  Detta gjorde sedan att 
batchstorlekarna i de efterföljande stegen också blev stora. Batchstorlekarna 
som används idag är dock något lägre men trots detta körs batchstorlekar som 
motsvarar över 20 dagars produktion i fleroperationssvarvarna och 18 dagars 
produktion i driftmaskinerna.  

Bicheno (2007) menar att ett viktigt steg till en lättplanerlig produktion är att 
dedikera maskiner till produkter. Fram tills idag har maskiner inte varit 
dedikerade till speciella produkter, utan orders har placerats in i den maskin som 
det funnits kapacitet för stunden. Detta anser författarna leder till att 
produktionen blir svårhanterlig och icke kontinuerlig. Bland annat resulterar det i 
att det blir ett tidskrävande planeringsarbete för varje order samt svårt att veta 
ställtiderna i de olika maskinerna då ställtiderna varierar kraftigt mellan olika 
produkter. Idag råder det problem med att få ritningarna till rätt maskin, vilket 
ofta resulterar i att maskinen blir stillastående, ibland ända upp till ett par 
timmar, på grund av att ritningen saknas. Det har även hänt att planerare 
kommit ner med ett tillverkningskort till en maskin med en produkt som aldrig 
körts i maskinen, och ställaren vet således inte hur stället skall genomföras på ett 
snabbt och effektivt sätt. Om produkterna vore dedikerade skulle det vara 
enklare att alltid ha ritningarna på plats vid rätt maskin. Ett arbete har dock 
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inletts med att försöka dela upp produktfamiljerna på olika maskiner. Detta 
anser författarna är ett bra första steg mot en enklare produktion att planera.  

I och med att Cylinder ofta placerar in produkter i den maskin som det är kortast 
kö, resulterar detta till att skapa en utjämnad produktion. Författarna anser att 
denna fördel gör att påfrestningarna på maskinerna blir jämnt fördelade. Som 
nämndes ovan vore dock det bästa om produkter var dedikerade på ett sådant 
sätt att volymerna i fleroperationssvarvar i första skedet, och driftar i andra 
skedet, är utjämnad genom dedikering.  

Cylinder använder sig inte av någon form av produktionssekvens i produktionen. 
Med andra ord tillverkas 10 000 + 5 000 + 100 + 10 000 + 2 500 artiklar istället för 
att köra mindre batcher och sätta in produkterna i en sekvens. Anledningen är 
ganska klar, vilken är att ställtiderna helt enkelt är för långa, eller mer eller 
mindre okända i dagens läge. Det faktum att ställtiden mer eller mindre 
uppskattas gör att den är oklar samt att ställtiderna inte utmanas i produktionen. 
Detta anser författarna i sin tur leder till att nuläget accepteras som det ”bästa” 
och att utvecklingen stannar av. Det uppkommer en form av ”det är bra nu”-
mentalitet, vilken aldrig är bra för ett företag på en konkurrerande marknad.  

Sammanfattande analys av produktionsplaneringen 
Sammanfattningsvis anser författarna att dagens produktionsplanering är väldigt 
rörig och onödigt tidskrävande. Författarna anser att det faktum att det ständigt 
uppkommer akuta problem är ett tydligt exempel på att det finns brister i hur 
produktionen idag är planerad. Orderplanerare och övrig personal är medvetna 
om att deras nuvarande sätt att planera produktionen inte är bra nog och vill 
arbeta för att utveckla produktionsplaneringen på kärntillverkningen. Eftersom 
produktfloran är så pass stor och komplex gör det också att arbetet med att 
planera och styra produktionen blir en svår uppgift som kräver erfarenhet och 
fingertoppskänsla. Författarna anser att det därför är väldigt viktigt med tydliga 
och klara riktlinjer för hur produktionen skall planeras och styras. Vidare anser 
författarna att brist på uppdaterade och tydliga lagernivåer, avsaknad av 
uppdaterade riktlinjer för klassificering av kärnor samt avsaknaden av särade 
flöden för högvolym respektive lågvolym gör att produktionsplaneringen blir 
komplicerad och mer tidskrävanden än vad som kan anses nödvändigt. 

5.4 SLÖSERIER 

Författarna har i tillverkningen av cylinderkärnor tittat efter de sju+en slöserier, 
som beskrivits i teoridelen av rapporten. Därefter har de slöserier som ansetts 
vara relevanta analyserats genom att orsak och inverkan på ledtiden analyserats 
och detta beskrivs nedan. Detta för att se vad som orsakar den långa ledtiden, 
vilka icke värdeskapande aktiviteter som tar längst tid. 
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Överproduktion 
Överproduktion anses vara den värsta formen av slöseri då den orsakar flera 
andra problem och slöserier, och så är även fallet på Cylinder. Till exempel 
framkommer det i lageranalysen att täcktiden för många artiklar är hög i både 
L72 och L70. Detta är ett tydligt tecken på överproduktion.  

Anledningen till denna överproduktion av cylinderkärnor beror till stor del på de 
äldre massproduktionsmaskiner (till exempel IMAS2 & IMAS3) som tidigare 
använts i tillverkningen. Dessa har haft en ställtid på allt mellan fyra timmar till 
flera dagar vilket lett till att tillverkningen skett med stora batchstorlekar, 
uppemot 50 000 artiklar, för att öka andelen tillgänglig tid för produktion. Detta 
innebär att det tillverkats för mycket produkter och ofta tidigare än vad som 
behövts. Om man jämför de använda batchstorlekarna med årsförbrukningen på 
olika produkter visar det sig att det ofta handlar om cirka tre månaders 
kundbehov som tillverkas per gång. Detta har motverkat ett smidigt flöde, 
inneburit en orimlig ledtid och lagringstid.  

Idag har dock de äldre maskinerna bytts ut mot fleroperationssvarvar vilket i sig 
minskar problemet med överproduktion till en viss del. Det finns en möjlighet att 
tillverka mindre batcher då fleroperationssvarvarna är mycket flexiblare och 
därmed är ställen mycket kortare. Däremot finns inga standarder för hur mycket 
som skall tillverkas eller när, utan detta varierar mycket. Det är fortfarande 
vanligt att det vid specifika kundorder tillverkas fler cylinderkärnor än vad som 
efterfrågats ”för säkerhets skull”. Detta har resulterat i att det i många fall 
tillverkats ett eller flera års behov av vissa artiklar medan det saknas andra då 
man inte får fram dem i tid. Det uppstår då brist på en viss produkt vilket leder 
till att man nästa gång lägger in en större order (batch) på denna artikel. Detta i 
sin tur förskjuter andra produkter, nya brister uppstår och det hela har blivit en 
ond cirkel. I andra fall har det varit en stor efterfrågan på en artikel som plötsligt 
upphört. Replenishment räknar dock på rullande tolv månader vilket leder till att 
det tar tid innan tillverkningen av dessa artiklar upphör. Det tillverkas då 
produkter som inte längre har någon efterfrågan. Dessa övergår sedan till att bli 
No movers i lagrena.  

Väntan 
De stora batchstorlekarna som Cylinder använt sig utav har även resulterat i att 
cylinderkärnor och ämnen befunnit sig i fabriken utan att vara i rörelse eller att 
något värde tillförts till dem. Även detta är en indikation på slöseri som 
motverkar ett jämnt flöde. Väntetider är direkt relaterade till ledtiden. Även med 
de nya fleroperationssvarvarna förekommer väntan då det till exempel saknas 
ställare (antingen på grund av att denne ställer en annan maskin eller att den 
som kan ställa inte påbörjat sitt skift). Andra exempel på väntan är när ställaren 
saknar ritningen eller om det är något fel på ritningen till den cylinderkärna som 
skall tillverkas i maskinen och maskinen kan således inte ställas. Alla dessa 
problem förlänger den redan långa ledtiden som finns för cylinderkärnor. 
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Transporter 
Att flytta runt och transportera material är slöseri då kunder inte betalar för det. 
Detta utförs dock i stor utsträckning vid tillverkningen av cylinderkärnor på ASSA. 
Vid tillverkning av en standardcylinder, Cylinderkärna 4800 (355958055), är åtta 
processteg rena transporter. Sedan tillkommer materialhantering vid de övriga 
processtegen. Totalt förflyttas produkten 715 steg fram och tillbaka i fabriken. 
Anledningen till alla dessa transporter är dagens layout. I dagsläget står tvätten i 
en annan lokal än där den övriga bearbetningen på cylinderkärnorna sker. Detta 
betyder att produkterna transporteras fram och tillbaka till tvätten efter 
bearbetningen i fleroperationssvarven och efter driftningen. Hur cylinder-
kärnorna transporteras runt i fabriken kan ses i spaghettidiagrammet nedan.  
 

 
Figur 5.5. Spaghettidiagram över transporter i Cylindertillverkningen 

Av de 715 steg som cylinderkärnorna förflyttas i tillverkningen står transporterna 
till och från tvätten för 313 steg. Dessa transporter står för cirka 44 procent av de 
totala transporterna och materialförflyttningarna som sker vid tillverkningen av 
en kärna. Dessa transporter är inte värdehöjande och tar tid, ökar risken för 
skador och slitage på produkterna.  

Det finns en mycket stor förbättringspotential gällande layouten och 
flödeslängden. Att förkorta flödeslängden skulle även leda till en förenklad 
kommunikation då operationerna sker intill varandra, och det i sin tur kan 
påverka kvalitén på ett positivt sätt. 
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Felaktiga processer 
Cylinder har tidigare haft en felaktig process med avseende på de stora och 
gamla massproduktionsmaskinerna. Det har då producerats så mycket produkter 
som möjligt genom att öka batchstorlekarna då ställtiderna varit väldigt långa. 
Dessa batcher har sedan skapat köer senare i processen då efterföljande 
operationer inte haft lika kort cykeltid, dessutom har inte kundbehovet varit så 
stort. Detta har resulterat i ett stort PIA lager (L72). Till följd av detta har 
layouten försämrats och transporterna ökat. Den kvalitet dessa maskiner 
levererade var även undermålig och de hade ett TAK-tal på cirka 40 procent. 
Förebyggande underhåll av dessa maskiner var därtill obefintligt. Idag däremot 
har ASSA lyckats byta ut dessa ”monument-maskiner” mot mindre 
fleroperationssvarvar vilket underlättar arbetet med att eliminera detta slöseri, 
som till stor del fortfarande finns kvar. Det gamla komplexa arbetssättet kvarstår.  

Lager 
Lager delas in i tre olika sorter: råmaterial, PIA samt färdiga komponenter. I 
Cylinders fall ser författarna tydligt att den största delen av ledtiden just 
påträffas i de tre olika typerna av lager. De har ett råmateriallager vid 
godsmottagningen som har en täcktid på cirka 60 dagar, L72 (PIA lagret) har en 
täcktid på cirka 90 dagar och L70 (slutlager) har en täcktid på cirka 16 dagar. Det 
betyder att nästan hela ledtiden beror på lagerstorlekarna. Förutom att dessa 
lager förlänger ledtiden avsevärt krävs det yta till alla produkter som skall lagras. 
Detta har ASSA idag löst med rotomater som kan lagra stora mängder 
cylinderkärnor på en relativt liten yta. Problemet med dessa är att det inte syns 
att man har stora lager eller vad man har i lager. Dessutom överensstämmer 
sällan de lagersaldon som står i systemen med det verkliga antalet produkter 
som finns i lager. Därför kan det till exempel uppstå brister som inte upptäcks 
förrän artikelnumret i fråga behövs.  

För högvolymsprodukterna har dock ett visuellt lager införts i L70. Detta gör att 
alla i produktionen kan se vad som finns i lager och vart det är brist. Ju fler som 
kan se och förstå problem och brister desto bättre. Detta gör att de upptäcks 
snabbare och lättare och kan därför åtgärdas.  

Om man ser till just-in-time konceptet döljer lager dessutom problem, 
exempelvis kvalitetsproblem. Eventuella kvalitetsbrister ses inte som lika 
allvarliga om man trots dem kan leverera produkter till kund. 

Att ha så mycket produkter i arbete som Cylinder har leder till att det är svårare 
att upptäcka fel och problem i produktionen. Upptäcks inte problemen kan man 
inte heller påbörja ett förbättringsarbete för att eliminera och förebygga dem. 
Detta gör att utvecklingen av produktionen går långsammare än om antalet PIA 
minskades. Detta kan göras bland annat genom att minska batchstorlekarna. 
Men för att kunna minska batchstorlekarna måste Cylinder bland annat korta 
ställtiden.  
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5.5 UTFORMNING AV FLÖDEN 

ASSA arbetar med layouten funktionell verkstad och att arbeta enligt den brukar 
kräva flera tillverkningsorder för att tillverka en produkt. I Cylinders fall varierar 
antalet tillverkningsorder vid tillverkning av cylinderkärnor. Det kan vara upp till 
fyra tillverkningsorder för att få fram en cylinderkärna, vilket är vanligt vid denna 
layout. Produkten transporteras sedan mellan de olika operationerna, detta har 
visualiserats i ett spaghettidiagram under avsnitt ”5.4 Slöserier – transporter”. 
Flödet mellan maskinerna är ganska komplext och materialförflyttningarna 
mellan operationerna kan bli långa, framförallt till tvätten som står i en annan 
fabrikslokal. Dessutom tillverkas inte en viss artikel alltid i samma maskiner, 
istället planeras de in i de maskiner som har ledig kapacitet. Denna layout har 
både för och nackdelar.  

Fördelarna med att jobba med denna layout är att Cylinder kan tillverka flera 
olika cylinderkärnor samtidigt i de olika fleroperationssvarvarna. Den är lämplig 
då det tillverkas många olika produkter, med olika partistorlekar och varierande 
operationstider. Det är även lättare att implementera nya produkter i 
produktionen då maskinparken redan används till flera olika artiklar.  

Nackdelarna med denna layout är att det blir mycket PIA och detta leder till att 
Cylinder binder mycket kapital i lager, i produktion och i transporter. Det krävs 
även mycket information för att få fram artiklarna, men i Cylinders fall sköts 
detta framförallt med rutin av planerare. Tillverkningsordern följer med varje 
korg med produkter som följekort där det står vilka bearbetningssteg produkten 
skall genomgå och har genomgått etcetera. Texten på dessa är väldigt liten och 
det är svårt att se vilken produkt det är. 

Ovanstående sätt har ansetts gammalmodigt och ineffektivt, men med rätt 
produktionsstyrning och i rätt organisation kan detta göras konkurrenskraftigt. 
Däremot anser författarna att Cylinders produktionsstyrning kan effektiviseras, 
vilket diskuteras vidare under avsnitt ”5.3 PRODUKTIONSPLANERING”. Fokus har 
tidigare legat på utnyttjande av utrustningen istället för materialflödet. Detta på 
grund av att den äldre maskinparken varit tillför att tillverka en produkt med kort 
cykeltid och därför haft en lång ställtid. De investeringar som gjorts är, precis 
som Olhager (2000) nämner, i flexibla fleroperationssvarvar.  

Groover (2001) anser att en funktionell verkstad är förknippad med en låg 
produktionskvantitet på mellan en till hundra enheter per år. Detta är inte fallet 
på Cylinder där produktionsvolymerna på ungefär häften av artikelnumren ligger 
på cirka en till hundra, men det finns även artiklar med en årsvolym på uppemot 
200 000 cylinderkärnor per år. Totalt tillverkas cirka 1 300 000 cylinderkärnor på 
ett år och med dagens produktionsplanering anser författarna att layouten inte 
är den effektivaste med stora mängder PIA, stor kapitalbindning och lång ledtid 
som följd.  
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5.6 KUNDERNAS EFTERFRÅGAN 

Vid analys av lager såg författarna att dragen (uttag från lager) från lagrena 
varierade rejält. I och med detta valde författarna att genomföra en mindre 
analys av kundernas efterfrågan.  

Vid analysen kunde författarna se att efterfrågan skiljer sig markant över årets 
månader men också vecko- samt dagsvis. För artikelnummer i L70, till exempel 
för Cylinderkärna 4400 kunde till exempel dragen variera mellan noll till 750 
cylinderkärnor per dag medans med för Cylinderkärna 4800 varierade mellan noll 
till 1754 cylinderkärnor. (Bilaga: 13, Volymvariationer L70 – Cylinderkärna 4400 
,Bilaga: 14, Volymvariationer L70 – Cylinderkärna 4800 samt Bilaga: 15, 
Volymvariationer, L70 -  jämförelse mellan 4800 och 4400). 

För artikelnummer i L72 var det stora skillnaden mellan årets månader, där vissa 
månader kunde ha upp till nästan 2,5 gånger medelantalet under året. (Bilaga: 
16, Volymvariationer L72 för diverse artikelnummer). 

Om volymvariationerna speglar kundernas faktiska efterfrågan eller om det 
beror på andra faktorer är inte helt klart och har inte analyserats närmare under 
ramen för examensarbetet. En tänkbar orsak finns dock att läsa i avsnittet nedan. 

5.7 KUNDERNAS KRAV OCH EFTERFRÅGAN 

Det som finns i lager motsvarar inte vad kunderna vill ha för tillfället. Av det 
totala lagervärdet i L70 är 26 procent värde som härstammar från artikelnummer 
som inte sålts de senaste tolv månaderna eller längre. Dessutom ligger 
ytterligare 50 procent i artikelnummer som antingen sålts väldigt lite senaste tolv 
månaderna eller har ett högt antal lagerförda artiklar (över 100 dagars täcktid). 
Totalt är det alltså hela 76 procent av de färdigförädlade produkterna som inte 
ligger i nivå med vad kunderna efterfrågar. I L72 är 13 procent no movers medan 
52 procent är slow movers. (Bilaga: 08, Lageranalys av fördelning i L72 och L70). 

Idag är efterfrågan på produkter i L70 och L72 mycket varierande från dag till dag 
samt månad till månad. Efter att ha pratat med olika personer på Cylinder har 
författarna fått uppfattningen om att en stor del av orsaken till efterfråge-
svängningarna beror på att kunderna tidigare inte kunnat lita på leveranserna 
från ASSA. De har då börjat beställa större mängder för att kunna ha ett eget 
lager. Detta har medfört att Cylinder fått större problem med att kunna leverera 
i tid. Det hela har blivit en ond cirkel. Slutsatsen av detta blir att kunderna 
beställer 1000 kärnor sex gånger per år istället för att bestämma 250 kärnor 24 
gånger per år, vilket både ASSA och kunderna skulle tjäna på. Det hela gör att 
efterfrågan blir ryckig och högre lagernivåer blir ett måste.  
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5.8 ÖVRIG ANALYS 

Nedan presenteras övrig analys som författarna anser nödvändig men som inte 
direkt svarar på frågorna som ställdes ovan. 

5.8.1 OMSTÄLLNINGAR 

Ställ utförs idag i fleroperationssvarvar, driftmaskin, gradmaskin samt 
borrskyddsmaskin. Ställtiderna för gradmaskin och borrskyddsmaskinen är i 
förhållandevis korta (tio minuter respektive fem minuter) och det finns ingen 
tillgänglig dokumentation över dessa. Därför har dessa inte analyserats närmare. 

Fleroperationssvarvar 
Uppfattningen på Cylinder är att ett medelställ i en fleroperationssvarv tar 120 
minuter att genomföra och det är dessa siffror som ligger som grund i Cylinders 
kalkyler. Ett ställ kan dock skilja mellan tio minuter och fyra, fem timmar (tidigare 
även dagar). Författarna gjorde en analys av ställtiden med hjälp av data från 
Titan och dessa siffror visar att ett medelställ ligger på 264 minuter. Detta är 2,2 
gånger längre än den tid som ASSA generellt räknar med.  

I maskinerna Tornos 13, IMAS Flex, Tornos 26, Traub 26 genomfördes 406 ställ 
under den perioden. Medeltiden för ett ställ beräknades till 264 minuter. I IMAS 
Flex och Tornos 13 genomfördes 50 respektive 277 ställ under 2008. I IMAS Flex 
var genomsnittliga ställtiden 134 minuter per ställ medan den i Tornos 13 
uppgick till 238 minuter. Inmatad data i Titan visar att den verkliga ställtiden i 
IMAS Flex var cirka 50 procent högre än uppfattad medan motsvarande siffra för 
Tornos uppgick till nästan 100 procent.  

Maskin 
Ställtid 1 

år Antal ställ Tid/ställ 
Uppfattad 

tid Måltid 
Verklig / 

Uppfattad 

Imas 
Flex 6717 50 134 90 40 1,49 

Tornos 65855 277 238 120 40 1,98 
Tornos 

26 17741 46 386 140 50 2,75 

Traub 26 16738 33 507 120 40 4,23 

Totalt 107051 406 264    

Tabell 5.1. Studie över ställ, genomförd 2008-12-09. Sökningen omfattar tiden 
mellan 2007-12-09  -- 2008-12-09 

Dock ska man vara försiktig med att dra slutsatsen att detta är en exakt och riktig 
medelställtid. Det finns flera möjliga orsaker till denna avvikelse från den 
uppfattade ställtiden. En möjlig orsak är att det idag inte finns någon uppföljning 
av de ställ som utförs. Under våren 2008 genomfördes ett event på området ställ 
där möjligheten för att reducera ställtiden i en Tornos 13. Under det eventet, 
samt i direkt anslutning till eventet var inrapporteringarna i Titan noggranna och 
informativa. Det stod mellan vilka artiklar som stället utfördes, hur lång tid det 
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tog samt eventuella problem som uppstått under stället. Som en del i eventet 
hade affärsenhet cylinder möten mellan produktionstekniker, operatörer och 
ställare där problemområden diskuterades.  

Vid en analys av inrapporteringar i Titan kunde författarna tydligt se att 
noggrannheten vid inrapporteringarna blev sämre med tiden efter det att de 
regelbundna mötena upphört. Detta menar författarna har att göra med att när 
intresset från den lokala ledningsgruppen försvann kände inte ställarna någon 
större motivation till att lägga tid på att fylla i uppgifter som ändock inte följs 
upp. Denna bild visade sig sedan stämma bra överens med den som ställarna gav 
författarna när ämnet diskuterades. Författarna anser att det är nödvändigt att 
veta tidsåtgången, samt mellan vilka produkter ett ställ gjorts för att kunna följa 
upp de ställ som genomförts. De inrapporteringar som görs idag är i det 
närmaste betydelselösa då en i det närmaste uppskattad siffra används vid 
inrapportering. 

Under det event som gjorde på ställtider i Tornos 13 kom man fram till att stället 
inte kunde göras mycket snabbare utan den förbättring som togs fram bygger på 
att de olika produktfamiljerna körs i enskilda maskiner och på detta sätt 
maximeras antalet familjeställ. Detta sätt att arbeta efterföljs dock inte idag, 
men planering för det har påbörjats. Det var även svårt att få ställarna 
engagerade på att minska ställtiden med några minuter då det i vissa fall saknas 
ritningar på de artiklar det skall ställas till i flera timmar. 

Att veta exakt ställtid mellan alla de produktvarianter som finns känns idag svårt 
då det inte finns någon uppdelning eller regelbundenhet över vilka produkter 
som skall tillverkas vart. Det betyder att det nästan kan ske ett ställ mellan alla 
produkter. Att följa upp alla dessa för att få exakta ställtider tar förstås tid.  

Driftar 
Ställtiden för driftarna skall vara cirka 15 minuter för litet och cirka 30 minuter 
för stort ställ. Detta kan dock variera mycket och det finns ställ som tar uppemot 
fyra timmar beroende på om stället utförs med en gång eller om maskinen står 
still en stund innan, om ställaren gör klart hela stället med en gång eller inte 
etcetera. Dessutom finns det ingen uppföljning eller inrapportering i Titan om de 
ställ som utförs. Detta betyder att den verkliga ställtiden samt en medelställtid i 
en drift är väldigt osäker. Dessutom är ställtiden en stor del av den totala tiden 
då en drift har en cykeltid på 0,05 minuter.  

Slutanalys omställningar 
Att ha en lång ställtid leder till att tillverkning sker i större batcher för att få en 
mindre andel ställ. Detta i sin tur leder dock till att det bildas stora mängder PIA 
och stora lager. Att tillverka i stora batcher leder även till att det bildas köer, 
maskiner binds upp till tillverkning av en typ av cylinderkärna och ledtiden blir 
lång. Batchernas inverkan har analyserats närmare under 6.1.2. 
Beräkningsexempel med dagens volym. 
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Att Cylinder sedan inte vet de exakta ställtiderna leder till att starttiden för en 
order blir osäker då man inte vet hur lång tid stället till en viss produkt är. Detta i 
sin tur leder till att ledtiden blir osäker och oförutsägbar. Då man inte vet hur 
lång tid omställningen tar vet man inte heller kostnaden för att utföra stället och 
då faktureras kunderna fel. Då Cylinder inte vet hur långt ett ställ ska vara, inte 
följer upp den faktiska ställtiden kan inte heller skillnader upptäckas. Därför blir 
det svårt att jobba med problem som finns och utveckla ställen samt reducera 
ställtiden. Det är även svårt att veta vilken kapacitet som verkligen finns 
tillgänglig då den faktiskt tillgängliga produktionstiden kan variera.  

Om Cylinder exempelvis har 30 minuter fel på ställtiden i en Tornos 13 slår det på 
kapaciteten i förhållande till outputen som genereras. Om ställtiden i en av de 
nio Tornos 16 är 30 minuter längre än det man räknar med blir outputen 4000 
färre produkter per år än vad kapacitetsberäkningarna visar.  

5.8.2 TAK-TAL 

Det faktum att Cylinder endast mäter variabeln tillgängligheten i TAK-talet gör att 
det TAK-tal Cylinder använder sig av för kapacitetsplanering är missvisande. 
Författarna anser även att det faktum att ingen uppföljning sker av varken 
anläggningsutnyttjande eller kvalitet gör att fokus på dessa variabler minskar. 
Kvalitet följs visserligen upp i ett separat program men ingen koppling finns till 
Titan och det TAK-tal som beräknas där. Författarna har även fått en uppfattning 
om att kvaliteten på de inmatade uppgifterna i Titan varierar kraftigt. Till 
exempel verkar schablonmässiga ställtider ha använts. Allt detta anser 
författarna leder till svårigheter med att mäta och följa upp produktionen och 
dess verkliga prestation. Det gör också att den verkliga outputen inte stämmer 
överens med den uppfattade outputen, eftersom TAK-talet som används vid 
kapacitetsplanering är missvisande.  

5.8.3 BATCHSTORLEKAR 

Idag använder sig Cylinder av batchstorlekar som varierar mellan en till 
5000 kärnor i driftarna, där högvolymskärnor oftast kört i storlekar mellan 
1000-5000 kärnor. Om en uppdelning med en högvolymsdrift och en 
lågvolymsdrift skulle användas, skulle det innebära att 3466 kärnor i snitt 
skulle behöva driftas i högvolymsdriften varje dag. Med en ställtid på 20 
minuter skulle batchstorlekar på långt mindre än dagens volymer kunna 
köras i högvolym-driften.  
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Total tid (min)                         426      

Bortfall beläggning (0,8) (min)                           85      

Bortfall TAK-tal (0,9. exkl. ställ) (min)                           34      

Total körtid (min)                         173      

Tid kvar för omställning (min)                         134      

Tid för en omställning (min)                           20      

Antal ställ per skift (st)                          6,7      

     

Minsta möjliga batchstorlek vid 1 skift (st)                         519      

Minsta möjliga batchstorlek vid 1,5 skift (st)                         242      

Minsta möjliga batchstorlek vid 2 skift (st)                         158      

Tabell 5.2. Möjlig batchstorlek vid olika beläggning och en ställtid på 20 minuter 
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6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

Under kapitlet ”Resultat och Slutsatser” presenteras de slutsatser som 
författarna dragit från analysen av Cylinders nuvarande produktion. Här 
presenteras också ett förslag på framtida flöde som kan fungera som en vision 
att arbeta mot.  Enklare beräkningar som visar sambandet mellan ställtid och 
möjliga batchstorlekar presenteras. Slutligen presenteras enklare lager-
beräkningar, som ger en bild av möjliga besparingar vid minskade batchstorlekar. 

6.1 RESULTAT 

I Analysen framgår det att flödestiden i dagens produktion är lång, den uppgår till 
cirka 100 dagar från fleroperationssvarv till L70. Den största delen av den långa 
flödestiden är en icke värdeskapande tid i form av lagring, inrapporteringssteg 
och transporter. Endast en liten del av den totala flödestiden är operationstid. 
Att flödestiden är lång leder till att det finns en stor mängd PIA i fabriken samt 
att det finns stort utrymme för ledtidsförskjutningar vilket ger en varierande och 
osäker ledtid. Den långa flödestiden gör också att det blir svårt för Cylinder att 
möta tillfälliga efterfrågeökningar. Den främsta orsaken till den långa flödestiden 
är de stora batchstorlekarna som använts fram till idag. Dessa har motsvarat ett 
behov på mellan 16-40 dagar per batch. 

Batchstorlekarna som idag används på högvolymsartiklarna är för stora och detta 
leder till att flödestiden blir längre än vad den skulle kunna vara, samt att lagrena 
blir stora för att täcka upp en förbrukning för en lång ledtid. Det som idag 
orsakar de stora batchstorlekarna är en lång, varierande och i många fall okänd 
ställtid. En annan orsak är det gamla tänkandet med ekonomisk orderkvantitet 
som till stor del beror på den äldre maskinparken som varit väldigt opålitlig och 
haft en mycket lång ställtid. 

Problemet med ställtiderna generellt är att det inte finns någon riktig vetskap om 
den faktiska ställtiden mellan olika artikelnummer. Detta leder till att det inte 
finns någon måltid att arbeta och mäta mot, vilket gör att det blir svårt att hålla 
en standardiserad ställtid samt att förbättra den befintliga processen. Den 
största orsaken till att det idag finns ett problem med ställtiderna är bland annat 
att det inte har funnits någon fungerande familjekörning i maskinerna. Detta 
skulle underlätta arbetet med standardiseringar och förbättringar vid varje 
enskild maskin.    

Analysen tyder på att det saknas en tydlig lagerstrategi som ger svar på vad som 
skall finnas i lager och vilka lagernivåer som bör finnas. Produktionsplaneringen 
är även väldigt omständig och otydlig och även detta leder till dagens varierande 
täcktider. Vidare råder det brist på uppdaterade riktlinjer för klassificeringar av 
artikelnummer. Lagret L72 saknar en uppdelning av hög- respektive lågvolym 
samt visuell utformning.  
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Cylinder saknar kunskap om det faktiska tillståndet i produktionen och vad deras 
processer borde leverera då det totala och riktiga TAK-talet inte är känt. Detta 
gör att det blir svårt att arbeta med uppföljning och förbättringar av processerna. 
Detta är något som idag är bristfälligt och om ingen uppföljning sker upptäcks 
inte heller de problem som uppstår i processerna och därför blir förbättringar 
svåra att genomföra. För att uppföljning skall vara möjligt bör processer och det 
nuvarande tillståndet vara standardiserat. 

6.2 VISION FÖR FRAMTIDEN 

Efter att ha dragit slutsatser från analysen av Cylinders nuvarande produktion 
valde författarna att ta fram ett eget förslag på framtida flöde för 
högvolymsartiklar. Beräkningar på dagens volymer genomfördes också för att 
visa på vilken inverkan ställtider har på vilken batchstorlek som kan köras och 
sedan vilken inverkan batchstorlekarna i sin tur har på kapitalbindningen i lager.  

6.2.1 VÄRDEFLÖDE CYLINDERKÄRNOR – HÖGVOLYM 

Ett förslag på framtida värdeflöde togs fram med stöd av valda teoridelar för att 
lösa de problem som upptäcktes i analysen av dagens produktion.  Nedan är en 
beskrivning av värdeflödet samt beskrivningar för hur författarna anser att 
produktionen av högvolymskärnor kan fungera i framtiden.  
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Figur 6.1. Förslag över framtida värdeflöde cylinderkärnor. 

 
Kunden 
Kunderna bör beställa små volymer och ofta. Kundernas efterfrågan skall vara 
jämnt fördelat på veckodagarna. Detta för att jämna ut efterfrågan och 
därigenom underlätta för en stabil produktion. ASSA bör ha ett nära samarbete 
med de större kunderna och veta vilka behov de har. Vid större orders kan 
produkterna skickas i delleveranser till kund. Distributionscentralen (DC) kan 
med fördel ha ett mindre lager som fylls på oftare, så att svängningarna i L70 
minskas och underlättar för en stabil och jämn produktion.  

L70 – Supermarket 
Lager 70 är med fördel placerat nära driftarna så att behovet blir visuellt för 
operatörerna. I dagsläget är detta inte en möjlighet på grund av dagens layout. 
Istället kan visuella tavlor användas för att signalera behov nedströms i driftarna. 

Detta gör att driftoperationen, vilken är pacemaker samt uppströmsprocess från 
L70, snabbt och enkelt ser vad det finns behov av nedströms. För högvolyms-
kärnorna bör det finnas tydliga och visuella platser för varje artikelnummer i en 
supermarket. För att symbolisera lagernivåer kan lagerplatserna målas, och då 
förslagsvis i tre olika färger (grön, gul och röd). Dessa tydliggör lagerrörelser och 
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kan vara en indikator på att det finns problem i processen uppströms. (Bilaga: 17, 
Bild över förslag för visuellt lager L70 + L72). 

Borrskydd 
Borrskyddet kan styras enligt takttid, eftersom arbete med takttid skapar en bra 
rytm och regelbundenhet utefter kundernas efterfrågan. Författarna anser att en 
visuell FIFU (Först In Först Ut) in-kö till borrskyddet är att föredra efter detta 
skapar en visuell bild över vad som skall göras i borrskyddet. Färdigborrskyddade 
kärnor kan ställas i en ut-kö där materialhanterare plockar upp och levererar 
högvolymskärnor in i visuella L70 lagret, medans lågvolymskärnorna ställs i det 
större lagret för lågvolymskärnor. 

Tvätt 
Vid tvätten kan en visuell FIFU in-kö användas eftersom detta skapar en visuell 
bild för all personal över vad som skall tvättas. 

Drift 
Författarna anser att kärnorna kan vara uppdelade på de båda driftarna efter 
högvolym respektive lågvolym. Anledningen till uppdelningen är att skapa 
förutsättningar för en enklare planering, lättare ställ och bättre genomflöde för 
högvolymskärnor. Denna uppdelning kan dock kräva vissa investeringar i nya 
bommar, alternativt en omplanering av de nuvarande bommarna.  

Högvolymsdriften bör ha färdiga bommar för profildragning. Alltså har varje 
profil en egen bom vilket leder till en kort omställningstid då alla knivarna sitter 
färdigmonterade. Detta skulle i sin tur möjliggöra tillverkning med små batcher. 
Det skapar även en tydlighet över vilka kärnor som skall driftas i högvolyms-
driften. Uppdelningen av kärnorna har gjorts enlig Pareto-modellen där 
driftprofiler för högvolym valdes ut på så sätt att 80 procent av totala volymen 
täcks in under högvolymsflödet. (Bilaga: 18, Uppdelning av driftprofiler – 
högvolym) (Bilaga: 19, Volymanalys driftar). 

Varje bom kan med fördel köras med jämna intervall där alla högvolymskärnor 
inom profilen driftas. Lågvolymskärnorna med denna profil kan då köras vid 
behov när bommen för deras profil sitter uppe. På detta sätt innebär det inte 
extra ställtid för att köra de mindre volymerna inom varje driftprofil. Dock blir 
det en liten tidsförlust för manuell hantering vid körning av ett annat 
artikelnummer. Denna tid är dock väldigt liten vid jämförelse med ett extra ställ.  

L72 – Supermarket 
Lager 72 bör placeras nära fleroperationssvarvarna för att behovet ska bli visuellt 
för operatörerna. För högvolymskärnorna bör det finnas tydliga och visuella 
platser för varje artikelnummer i supermarket. Detta för att ge en enkel och 
snabb överblick över vad som behövs tillverkas. För att symbolisera lagernivåer 
kan lagerplatserna målas, och då förslagsvis i tre olika färger (grön, gul och röd). 
Dessa tydliggör lagerrörelser och kan vara en indikator på att det finns problem i 
processen uppströms. (Bilaga: 17, Bild över förslag för visuellt lager L70 + L72). 
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Tvätt 
Tvätten bör stå nära L72 så att alla färdigtvättade lådor med kärnor kan placeras i 
lagret utan längre transport. En visuell in-kö till tvätten är att föredra för att 
tydliggöra vad som skall tvättas. Tvätten kommer att rengöra kärnorna från spån 
och olja så att de senare kan driftas utan problem. Planer finns på en ny mindre 
tvätt, som tvättar tillräckligt rent, som har en kort cykeltid och således klarar av 
små batcher.  

Fleroperationssvarvar 
Produktvarianter (artikelnummer) kan delas upp på olika fleroperationssvarvar 
baserat på Pareto-analys och familjeställsanalys för att förenkla flödet samt ställ. 
Detta leder till korta omställningar, vilket i sin tur gör att små batchstorlekar är 
möjligt. Det leder också till att det skapas en enkelhet vid högvolymsmaskinerna 
samt att en bra överblick över ledtid skapas. Detta gör det även möjligt att 
lättare följa upp samt förbättra processen. Fleroperationssvarvarnas främsta 
uppgift blir att fylla på L72 med de artiklar som förbrukats. 

Råvarulager 
Antalet täcktidsdagar av råmaterial kan och bör minskas ordentligt från dagens 
nivåer. Detta gör att kapitalbindningen minskar och skapar samtidigt ett krav på 
kortare ledtid vilket gör att processerna utmanas. Påfyllning sker då med kortare 
regelbundna intervaller för att hålla nere kapitalbindningen och därigenom korta 
den totala flödestiden för en cylinderkärna och ledtiden för en batch.  

Med kortare ställtider och mindre batchstorlekar skulle genomloppstiden för en 
kärna kunna kortas till cirka 6 dagar, från fleroperationssvarv fram till och med 
L70, med en batchstorlek på 250. Detta är betydligt mycket kortare än dagens 
genomloppstid på cirka 100 dagar. Dessa är dock inga exakta siffror utan 
beräknade med hjälp av MLT och uppskattade väntetider, men däremot visar de 
tydligt på att det finns en stor förbättringspotential. 
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6.2.2 BERÄKNINGSEXEMPEL MED DAGENS VOLYM 

På grund av att bristen på grunddata och tidigare uppföljningar av produktionen 
varit för stor, har författarna försökt att så gott det går hjälpa Affärsenhet 
Cylinder med att ge dem en bild av vilken förbättringspotential som finns. Den 
data som ligger till grund för de beräkningar som är utförda under detta kapitel 
är både av kvantitativ natur samt gjorda på författarnas erfarenheter och under 
examensarbetet inhämtade kunskaper om Affärsenhet Cylinders produktion.  

Kapacitetskalkyler 
Kapacitetskalkyler togs fram för att möjliggöra en övergripande simulering av 
produktionskapaciteten vid fleroperationssvarvarna och driftmaskinerna. Utfall 
som författarna fått från dessa kalkyler har används vid analys och tankar i 
arbetets gång. (Bilaga: 20, Kapacitetskalkyl driftar) (Bilaga: 21, Kapacitetskalkyl 
fleroperationssvarvar). 

Ställ och batchstorlek 
För att visa på sambandet mellan ställtid och batchstorlek i fleroperations-
svarvarna och högvolym-drift har beräkningar genomförts med varierande 
ställtider och batchstorlekar. Beräkningarna har utgått ifrån uppskattade 
dygnsvolymer i fleroperationssvarvarna och driftmomentet. Beräkningar har 
genomförts på vilken ställtid som krävs för att kunna hålla en viss batchstorlek 
samt vilken batchstorlek som kan användas vid en viss ställtid.   

Vid en batchstorlek på 500 i en fleroperationssvarv krävs en ställtid på mindre än 
78 minuter. För att kunna köra batcher på 250 krävs i sin tur en ställtid på mindre 
än 39 minuter, det vill säga halveras batchstorleken krävs en halvering av 
ställtiden. I högvolymsdriften krävs en ställtid på mindre än tio minuter vid en 
vald batchstorlek på 250 kärnor. Samma princip gäller självklart även i driften, 
ställtid och batchstorlek hänger ihop. En jämförelse genomfördes för att även 
kunna se vilken den minsta teoretiska batchstorleken är som kan köras vid en 
viss ställtid. (Bilaga: 22, Ställtider och batchstorlekar i fleroperationssvarvar) samt 
(Bilaga: 23, Ställtider och batchstorlekar i högvolymsdrift). 

Genomloppstid (MLT – Manufacturing Lead Time) 
En analys genomfördes för att se vilken MLT som skulle kunna uppnås, samt att 
visa skillnaden i MLT vid olika batchstorlekar. Den icke produktiva tiden är 
uppskattat av författarna då förutsättningar för att på ett korrekt sätt mäta 
denna inte funnits. Arbetet skulle således inte fått rum inom ramen för 
examensarbetet. Således skall inte den beräknade MLT tas exakt, men 
författarna anser dock att dessa värden trots allt ger en bra indikation på vilken 
MLT som skulle kunna vara möjlig för högvolymskärnor i cylindertillverkningen. 
(Bilaga: 24, Beräkningar av MLT (Manufacturing Lead Time)). 
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Partistorlek: 250 cylinderkärnor 

  Minuter Timmar Dagar (2-skift) 

Från Tornos - L70 2 870 48 3,4 

Från L72 (Drift) - L70 735 12 0,9 

Partistorlek: 500 cylinderkärnor 

  Minuter Timmar Dagar (2-skift) 

Från Tornos - L70 5 361 89 6,3 

Från L72 (Drift) - L70 1 132 19 1,3 

Partistorlek: 3000 cylinderkärnor 

  Minuter Timmar Dagar (2-skift) 

Från Tornos - L70 17 823 297 20,9 

Från L72 (Drift) - L70 2 519 42 3,0 

Tabell 6.1. Tabeller över MLT vid olika partistorlekar. 

Lagernivåer L72 
Vid den första av författarnas undersökningar fanns det på högvolymkärnorna 
ett lagervärde på dryga 890 000 SEK i L72. Om lagernivåerna skulle vara på de 
nivåer som de borde vara idag (ledtidslager på 16 dagar samt sex dagars 
säkerhetslager per artikel) skulle lagervärdet ligga på 465 000 SEK.  

För att visa på skillnaderna mellan dagens lagernivåer och möjliga lagernivåer har 
författarna valt att beräkna lagret om ett ledtidslager på mellan två till åtta dagar 
används med säkerhetslager på 25 procent samt buffertlager på 50 procent. I 
detta fallet skulle lagervärdet på högvolymartiklarna i L72 kunna minskas till 
drygt 135 000 SEK. Såklart varierar dessa beroende av vilka säkerhets- och 
buffertlager som används. För beräkningar, se (Bilaga: 09, Beräkningar 
lagervärde, L72). 
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Artikelnummer Benämning Lagervärde idag 
Lagervärde, med 
dagens metoder 

Lagervärde, 
med ny 
metod 

352582  5600 ÄMNE 331 733 106 636 15 791 

209643  ÄMNE XX01 45 298 111 530 16 153 

355959 1800 158 798 67 356 10 344 

357256 EURO 0 JPM 40 592 43 759 13 612 

367040  601 ÄMNE 79 713 15 506 6 213 

367019000100  5551 1 1/8'' GRAV 48 117 26 281 12 848 

209735  ÄMNE XX23 - 25 319 12 412 

250583 1600 12 115 11 021 5 274 

352885  5623+5 ÄMNE 29 912 15 622 8 069 

820464  56M20 20 881 12 725 9 883 

367068000100  6561 GRAV. ASSAULT 13 200 10 229 8 204 

367018  6500 ÄMNE 19 003 10 590 8 505 

353970  7651 1 1/8'' V10 91 794 9 232 7 813 

  891 156 465 805 135 122 

Tabell 5.3. Lagervärden vid olika system av påfyllningar i L72. 

Lagernivåer L70 
Vid den första av författarnas undersökningar fanns det på högvolymkärnorna 
ett lagervärde på cirka 430 000 SEK i L70. Om lagernivåerna skulle vara på de 
nivåer som de borde vara idag (ledtidslager på 16 dagar samt sex dagars 
säkerhetslager per artikel) skulle lagervärdet ligga på cirka 685 000 SEK. För 
framtagning av 2009 års batchstorlekar baserat på gamla täcktiden. Se, (Bilaga: 
25, Beräkningar över gamla framtagna batchstorlekar L70).   

En exempelberäkning genomfördes också vid en ekonomisk orderkvantitet med 
en ordersärkostnad på 200 SEK samt en lagerhållningssärkostnad på 25 procent. 
Det totala värdet på högvolymsartiklarna blir då cirka 670 000 SEK.  Se, (Bilaga: 
26, Beräkningar ekonomisk orderkvantitet L70). 

En liknande beräkning som för L72 utfördes även för L70 för att se vilka 
lagernivåer som kan vara möjliga att nå för Cylinder med ett ledtidslager på 
mellan två till tre dagar används med säkerhetslager på 25 procent samt 
buffertlager på 25 procent. Då skulle lagervärdet på högvolymartiklarna i L72 
kunna minskas till cirka 130 000 SEK. För beräkningar, se (Bilaga: 10, Beräkningar 
lagervärde, L70). 
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Artikelnummer Benämning 
Lagervärde 

idag 
Lagervärde med 
dagens metoder 

Lagervärde 
efter EOK 

Lagervärde 
ny metod 

355959058999 1800 440 74 693 42 833 11 502 

355958055999 4800 9 353 81 686 48 112 12 909 

2096440S4999 4400 2 315 87 077 57 324 13 335 

209736 ÄMNE 4720 DP 39 572 37 501 26 852 6 242 

357256089999 EURO 0 JPM 57 730 55 988 48 028 9 112 

209756 
ÄMNE RUKO 
RS1660 

19 075 32 174 
29 967 

5 710 

367040415999  601 UK 30 892 20 265 20 259 3 896 

2096430S4999 2400 - 33 024 33 069 6 361 

3598790S4999  44 M20 9 768 39 481 41 377 8 028 

492053042999  ROBUR - 11 729 12 399 2 410 

352582033999  5600  13C26 659 26 243 27 791 5 404 

355958058999 5800 3 738 21 290 24 542 3 295 

250893851999  65251 SOUTH.ST. 69 810 20 741 25 051 3 360 

367019851999  6551 1 1/8" 36 633 20 888 26 862 3 612 

209752 
ÄMNE RUKO 
RS1650 

20 855 14 258 
19 822 

3 261 

355959055999 1800 5 533 10 100 15 751 2 592 

209755 
ÄMNE RUKO 
RS1607 

17 405 13 455 
21 657 

3 573 

355958566999 4800 9 417 11 523 18 905 3 125 

355969566999  4823+5 9 506 14 786 24 568 4 067 

209742 
ÄMNE RUKO 
RH1607 

10 512 13 434 
23 238 

3 869 

353970203999  7651 1 1/8" V10 36 507 13 288 23 372 3 903 

209745 
ÄMNE RUKO 
RH1650 

12 676 10 236 
18 249 

3 055 

367018051999 6500 28 705 11 563 20 734 3 475 

209748 
ÄMNE RUKO 
RH2650 

- 9 467 
17 807 

3 016 

  431 100 684 891 668 570 129 113 

Tabell 5.4. Tabell 5.3. Lagervärden vid olika system av påfyllningar i L70. 

Slutsats beräkningsexempel 
Om de nya angivna ledtiderna och lagernivåerna hålls skulle detta innebära att 
kapitalbindningen för högvolymsartiklar i L72 skulle kunna minska med cirka 330 
000 SEK från de idag planerade lagernivåerna (465 000 SEK). Denna minskning 
motsvarar en reducering av lagervärdet med 70 procent. För L70 skulle en 
reducering på cirka 550 000 SEK kunna göras, vilket motsvarar en 80 procentig 
reducering av lagervärdet för högvolymsartiklarna. Totalt sett skulle alltså 
närmare cirka 880 000 SEK kunna frigöras i L72 och L70 enbart genom att 
reducera batchstorlekarna för högvolymsartiklarna och därigenom tiden för 



 

78 

 

påfyllning. Ovanstående siffror skall inte ses som exakta utan snarare som 
riktlinjer, men de ger ändock en klar indikation på att det finns stor 
förbättringspotential vad det gäller att minska kapitalbindningen i lager samt 
reducera den idag långa genomloppstiden.  
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7 REKOMMENDATIONER 

Under detta avsnitt presenterar författarna sina rekommendationer till 
Affärsenhet Cylinder. Dessa rekommendationer bygger på författarnas tidigare 
kunskaper, nya inhämtade teoretiska kunskaper samt de erfarenheter som 
författarna samlat på sig om Affärsenhet Cylinders produktion under 
examensarbetets gång. 

7.1 UTFORMA EN TYDLIG PRODUKTIONSSTRATEGI 

Författarna anser att det grundläggande problemet på affärsenhet Cylinder är att 
det inte finns någon tydlig produktionsstrategi. Heyes och Wheelwright (1984) 
presenterar konkurrensfaktorer som representerar ett företags målbild. För-
fattarna anser att Cylinder skall tydliggöra vilka dessa faktorer är som man 
konkurrerar med och sedan utifrån dessa utveckla produktionen för att uppfylla 
de krav som är uppsatta. Exempel på frågeställningar är: Vad skall tillverkas mot 
kundorder? Vilka volymer som skall lagerhållas? och så vidare. Vidare anser 
författarna att frågor som dedikering av maskiner till produkter och klassificering 
av produkter bör ses över. Det måste helt enkelt finnas en tydlig strategi som ger 
riktlinjer för hur produktionen skall vara uppbyggd.  

7.2 JÄMNA UT EFTERFRÅGAN 

Författarna anser att det är viktigt att Cylinder arbetar med kunderna för att få 
upp förtroendet för leveranser och få dem att beställa oftare och mindre 
kvantiteter per gång. Beställningar som görs i god tid bör även premieras. Detta 
kan vara extra viktigt att jobba med när det gäller de egna dotterbolagen då de i 
dag beställer stora volymer och till exempel förväntar sig få tredubbla 
prognostiserade behovet levererat på en gång. Om man får in fler och mindre 
beställningar gör detta att produktionsplaneringen blir mycket enklare och man 
kan hålla ner lagernivåer samt hålla en hög leveransprecision samtidigt som man 
kortar ner ledtiden. Det är även lättare att få fram fler olika produktvarianter 
under en kortare tid då maskinerna inte beläggs med stora batcher. 

Författarna anser att Cylinder bör se över möjligheten att använda perioder med 
låg efterfrågan till att producera artikelnummer med lågt prognostiserat 
helårsbehov om dessa skall tillverkas mot prognos och lager istället för att 
tillverkas mot kundorder. 

Författarna har tagit fram ett antal punkter för Cylinder att arbeta med för att 
förenkla planering av produktion och lager: 

 Marknad bör jobba närmare kunderna för att få fram bättre prognoser 
vilket gör att kapacitetsplaneringen förenklas och kan göras mer exakt. 
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 Cylinder bör se över de klassificeringar de har idag så att det tydligt syns 
vilka artikelnummer som ingår i låssystem och därmed måste finnas i 
lager, det vill säga klass ett. Återigen är det viktigt att en tydlig 
produktionsstrategi ger riktlinjer för vilka produkter som skall finnas i 
lager och vilka som skall tillverkas mot order. Det måste finnas ett tydligt 
system för vilka klassificeringar som finns för artikelnummer. 

 Cylinder bör försöka fasa ut produkter som det inte finns någon större 
efterfrågan på. Detta för att minska det totala antalet varianter vilket 
kommer att förenkla planeringen av den kvarvarande produktionen. 

 Cylinder bör använda sig av olika leveranstider beroende på vilken volym 
som kunden beställer. Om en längre ledtid används för högre volymer 
leder detta till att Cylinder för tid på sig att producera den volym som inte 
lager täcker upp. Anledningen till att detta är viktigt är att 
beställningsmängden idag varierar kraftigt och att det därför skulle 
behövas stora lagerbuffertar för att klara de svängningar som finns. Att ha 
olika ledtider för olika volymer skulle kunna ha som följd att kunder 
beställa mindre partier åt gången för att på så vis få en kortare ledtid, 
alternativt beställa långt i förväg. Detta ger Cylinder en möjlighet att 
planera produktionen i ett tidigt skede vilket gör att panikåtgärder som 
används idag (flytta runt produkter mellan maskiner för att hinna med 
behovet) inte längre blir nödvändiga. 

Intern kund – Montering & DC 
En stor orsak till behovsvariationerna i L70 idag är att DC beställer stora mängder 
kärnor i taget. Cylinder bör därför se till att reducera de interna behovs-
fluktueringarna genom att minska beställningsvolymerna från L70 till DC. 
Författarna anser att detta skulle lösa en stor del av problemen i L70 och 
efterfrågan och flödet skulle bli jämnare. 

7.3 STABILA PROCESSER 

Författarna anser att det finns en mängd saker som Affärsenhet Cylinder bör 
arbeta med för att skapa stabila processer i sin produktion. 

TAK 
Författarna anser att Cylinder bör utföra fullständiga mätningar och uppföljning 
av samtliga parametrar av TAK-talet. Detta skulle medföra att den kapacitets-
planering som genomförs blir mer exakt. Det faktum att enbart T mäts leder till 
missvisande processprestationer.  Författarna rekommenderar även Cylinder att 
införa planeringsfaktor vid beräkning av TAK, det vill säga Pf x TAK. Detta medför 
att planerade stopp och oplanerade stopp delas upp och man får en mer 
rättvisande bild om hur maskinen verkligen presterar. På detta sätt belastas inte 
maskinen för de stopp som beror på sådant som inte är maskinens fel, till 
exempel ställ, personalbrist etcetera.  
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Författarna rekommenderar Cylinder att utse en systemägare till programmet 
Titan samt att standarder för vad som skall rapporteras in och följas upp, införs.  

Six Sigma 
Författarna anser att Cylinder bör titta närmare på möjligheten att använda sig 
av statistisk processtyrning för att eliminera varians. Det finns till och med ett 
examensarbete tillgängligt som genomfördes på Cylinder under våren 2008 inom 
detta område. 

7.4 LAGER 

Författarna anser att det finns en mängd frågor som Cylinder bör ta ställning till 
som påverkar lagrena. För det första bör lagrenas placering och funktion i 
processen ses över. Författarna föreslår att L72 lagret placeras efter 
bearbetningen i fleroperationssvarvarna, dels eftersom fleroperationssteget är 
flaskhalsen i systemet och dels för att göra behovet nedströms visuellt och att 
det på detta sätt blir enkelt att se vad som skall produceras. L70 lagret bör med 
tanke på dagens layout behålla sin placering nära monteringen. För det andra 
bör en tydlig produktionsstrategi utformas som ger direktiv för vilka artikel-
nummer som ska tillverkas mot lager och vilka som skall tillverkas direkt mot 
kundorder. Vidare bör även strategin ge svar på vilka volymer som bör finnas av 
de lagerförda artikelnumren. Där säkerhetslager och buffertlager för olika 
klassificeringar balanseras efter produktionsstrategins direktiv.  

Författarna rekommenderar Cylinder att använda sig av visuella lager för 
högvolymskärnorna där lagernivåer tydligt visas och där avvikelser snabbt 
upptäcks och orsaker till problem snabbt kan undersökas för att på så sätt 
stabilisera produktionen. Vidare anser författarna att Cylinder bör använda sig av 
extra tilltagna lagernivåer i ett tidigt skede i implementeringsfasen för att sedan 
när systemet är på plats successivt sänka lagernivåerna för att på så sätt blotta 
problem och utmana systemet. Slutligen anser författarna att ett arbete med att 
rensa ut, eller sära på, No-movers från L70 och L72 bör genomföras. Detta skulle 
göra att artikelmängden i de båda lagrena minskade rejält vilket skulle göra 
hanteringen av lagrena lättare på en mängd avseenden.  

7.5 STÄLLTIDER 

Författarna anser att ställtiderna är den största nyckeln till att möjliggöra en 
minskning av batchstorlekarna, vilket i sin tur kommer att ha en positiv effekt på 
lagerbindning och ledtid genom systemet. Om ställtiderna minskas kommer 
detta leda till att mindre batchstorlekar kommer att kunna köras. Detta leder i 
sin tur till att fler olika varianter av kärnor kan köras varje dag, vilket gör att 
flexibiliteten i produktionen ökar markant mot dagens situation där en maskin 
kan vara uppbokad i veckor av ett enda artikelnummer.  
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Författarna menar att om Cylinder får bättre grepp om sina ställtider kommer 
detta leda till att produktionen blir lättare att planera, och det kommer också 
leda till att en grund läggs för framtida takttidsproduktion.  

Slutsatsen är att ett omfattande arbete bör utföras med att minska ställtiderna i 
såväl fleroperationssvarvarna som i driftmaskinerna. Om inte ställtiderna 
minskar kommer heller inte batchstorlekarna kunna minskas vilket i sin tur gör 
att ledtid och lagerbindning fortsatt kommer vara hög. Författarna anser att ett 
tänkbart sätt att minska ställtiden i den tänkta högvolymsdriften är att använda 
färdiga bommar för högvolymsprofilerna. Detta gör att ställtiden mellan de olika 
bommarna blir mycket kort.  

7.6 UPPFÖLJNING AV PRESTATIONER OCH UTFALL 

Författarna anser att det över lag råder en bristande uppföljning. Fram tills idag 
har det saknats visuella tavlor för uppföljning, något som författarna anser bör 
åtgärdas eftersom en visuell styrning åskådliggör problem och förbättrings-
potential. Till exempel bör tavlor sättas upp som visar utfall från maskinerna, 
ställtider, lagernivåer och så vidare. Om inte saker mäts gör det att det inte finns 
något att följa upp, vilket resulterar i att det inte finns något att förbättra.  

7.7 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Författarna anser att det bör finnas en person på affärsenheterna som arbetar 
med att analysera och utveckla/förbättra befintliga processer, standarder och 
arbetsmetoder och hittar därigenom områden att göra event på. Detta skulle ge 
Cylinder ett mycket bättre utfall, och en mer effektiv och träffsäker 
problemlösningsmetodik. Personen som har ansvaret på affärsenheten kommer 
att ha en väldigt ”Go to Gemba” förståelse för processer och produktionen i 
stort. Vidare anser författarna att Cylinder skall arbeta med förbättringar 
gemensamt inom affärsenheten, där alla som berörs av en process deltar i 
arbetat med att utveckla och förbättra den.  
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8 DISKUSSION 

Under detta kapitel ventilerar författarna sina åsikter om examensarbetet i stort 
och ger dessutom förslag på framtida arbete för Affärsenhet Cylinder. 

8.1 OM EXAMENSARBETET 

Författarna känner att uppdraget och förväntningarna på examensarbetet varit 
aningen otydliga redan från start. En trolig orsak kan vara att Cylinder själva haft 
dålig koll på vad som önskats och vad som varit genomförbart. Cylinders 
ursprungliga mål var en uppdelning av produktionen där enbart vissa utvalda 
cylinderkärnor skulle tas med, men detta visade sig sedan vara mer komplext än 
vad uppdragsgivaren räknat med och författarna känner att de under långa 
stunder fick driva examensarbetet framåt på egen hand. De problem som 
uppstod kan bland annat bero på att den ursprungliga handledaren, som tog 
fram examensarbetet, slutade innan examensarbetet startade. Kanske tappades 
en bra grund till förankringen redan då. Dessutom bytte den nya tillsatta 
handledaren arbetsuppgifter och avdelning mitt under examensarbetet, vilket 
ytterligare försvårade situationen då beställaren av examensarbetet inte längre 
arbetade kvar. Den nya handledaren, som kom in sent och verkligen visat 
intresse, gav nu också sina önskemål med examensarbetet, vilka författarna 
försökt tillfredsställa i arbetet i den mån det varit möjligt då arbetet var långt 
kommet på detta stadium.  

Författarna är medvetna om att projektet tog en väldigt bred approach men 
anser samtidigt att det varit nödvändigt, eftersom det hela tiden uppdagades 
problem som försvårade arbetet mot ursprungsmålet. Författarna har fått 
kartlägga hela Cylinders produktion och alla faktorer som påverkar den för att 
förstå grundproblemen till dagens situation. Detta i sig har gett en väldigt god 
och bred förståelse för hur tillverkningen fungerar och bedrivs, och författarna 
har hittat många olika områden som Cylinder kan och bör arbeta med och 
utveckla.  

Tillgången till information och data har i många fall varit bristfällig och det har 
varit ett väldigt tidskrävande arbete att få tag i, eller att på egen hand ta fram 
data. Den information som stått i affärssystemet har dessutom i många fall inte 
varit uppdaterat och i bland felaktig. En slutsats från detta är att information och 
data bör vara mer lättillgängligt. På grund av ovanstående har det inom 
tidsramen för examensarbetet därför inte varit möjligt att analysera något av 
problemområdena djupare och således inte utföra någon komplett optimering av 
flödet.  

Det nuläge som var utgångsläget har ständigt förändrats under arbetets gång, då 
examensarbetet utförts mitt i omorganisationer, investeringar och outsourcing 
av produktion. Det har då även varit svårt att få information om vad som skulle 
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tillverkas och vilka volymer som verkligen ska tillverkas i fabriken, då detta varit 
otydligt och oklart.  

Författarnas tips till ASSA är att de i framtiden skall ha tydligare riktlinjer för 
framtida examensarbeten samt utnyttja den tillgången på ett effektivare sätt. 
Detta till exempel genom att ha ett tydligt mål och sedan tillsammans med 
examensarbetarna försöka uppnå det istället för som idag ta in examensarbetare 
som mer eller mindre bedriver ett eget arbete. Att involvera examensarbetarna i 
ett större event kanske vore en bra idé. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en rad olika olyckliga faktorer gjorde att 
examensarbetet tog den form som det gjorde. Mycket av det arbetet som 
inledningsvis lades ner visade sig inte ge den nytta som författarna förväntade 
sig även om det ledde fram till en bra helhetsförståelse vilket varit positivt. 

Vid sidan av de problem som författarna upplevt har examensarbetet varit fullt 
av lärdomar och författarna anser att det har varit väldigt lärorikt att vara på ett 
klassiskt svenskt tillverkande företag. Författarna har tränats i att hantera 
problem och lärt sig att det ibland inte blir som det var tänkt från början. Vår 
förståelse för vilka faktorer som påverkar ett produktionssystem har verkligen 
utvidgats och vi har insett att det är oerhört värdefullt att ha en helhetsbild. 
Slutligen vill vi vara tydliga med att vi trivts väldigt bra på Affärsenhet Cylinder 
och har delat många skratt och haft många trevliga stunder tillsammans med 
personalen där. Om det nuvarande marknadsklimatet varit annorlunda hade vi 
gärna stannat kvar och hjälpt Affärsenhet Cylinder med att genomföra och 
förankra några av våra förbättringsåtgärder och förbättra sin produktion.  

8.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Författarna anser att det finns en mängd olika saker som Affärsenhet Cylinder 
bör arbeta med för att förbättra sin produktion, där det primära målet idag är att 
korta ledtiderna och minska kapitalbindningen i lager.  

Till att börja med rekommenderar författarna Affärsenhet Cylinder att ta fram en 
produktionsstrategi som ger tydliga riktlinjer för lagerhållning samt hur 
produktionen skall styras. Det måste finnas en övergripande strategi för att 
helheten skall fungera. Affärsenhet Cylinder bör också genomföra ett arbete där 
orsaker till efterfrågevariationer analyseras djupare för att sedan försöka 
minskas. Detta skulle göra att lagernivåerna skulle kunna sänkas ytterligare. En 
viktig del anser författarna vara att starta ett närmare samarbete med de största 
kunderna för att tillsammans utvecklas.  

Affärsenhet Cylinder bör arbeta med att skapa stabila och standardiserade 
processer och författarna anser att ett bra första steg är att se till att genomföra 
kompletta mätningar av TAK och därigenom få en sann bild av vad maskinerna 
borde prestera och ger även möjlighet för Cylinder att följa upp hur maskinerna 
presterar och på så vis förbättra TAK-talen. Författarna anser att ett arbete 
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överlag bör göras för att standardisera processer så att uppföljningar blir möjligt. 
Om det går att följa upp något, går det också att förbättra.  

Ett arbete bör bedrivas med att gå igenom L70 och L72 lagrena för att reda ut 
vilka utav artiklarna som är nödvändiga att ha kvar i lagrena och vilka som kan 
skrotas. För högvolymsartiklarna anser författarna att ett lager med visuell 
styrning bör tas fram. 

Ett arbete med att minska ställtiderna både i fleroperationssvarvarna och i 
driftmaskinerna är nödvändigt. Författarna anser att omställningarna måste 
standardiseras och mätas, för att sedan kunna förbättras. Om ställtiderna 
minskar kan också batchstorlekarna minskas. Att minska batchstorlekarna är 
något som författarna rekommenderar Affärsenhet Cylinder att göra i takt med 
att tid frigörs genom ställtidsreducering. Kanske kan det till och med i viss mån 
vara värt att köra fler skift för att kunna få ner batchstorlekarna. Här finns vidare 
analys att göra.  

Det är viktigt att Affärsenhet Cylinder arbetar med att reducera ställtiderna och 
korta ledtiden för att i så hög grad som möjligt producera det som efterfrågas av 
kunderna. Överproduktion skapar alla andra typer av slöserier. Slutligen 
uppmanar författarna Affärsenhet Cylinder att arbeta med ständiga förbättringar 
i produktionen. Om insatser görs inom nämnda områden är författarna 
övertygade om att produktionen kommer att förbättras.  
 

 

 



 

86 

 

REFERENSER 

Litteratur: 

Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. 
Studentlitteratur, Lund. 

Belgran, M. Säfsten, K. (2005) Produktionsutveckling: Utveckling och drift av 
produktionssystem, Studentlitteratur, Lund. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur, Danmark. 

Bicheno, J. (2007). Ny verktygslåda för Lean – för snabbt och flexibelt flöde. 
Revere AB. 

Blücher, D. Öjmertz, B. (2008). Utmana dina processer! Swerea IVF AB, Mölndal. 

Fahimnia. M, Luong L.H.S., B. Motevallian, R. M. Marian, and M. M. Esmaeil 
“Analyzing & Formulation of Product Lead Time”, PROCEEDINGS OF WORLD 
ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME 15 OCTOBER 
2006. ISSN 1307-6884. 

Fahimnia, M. Marian, R. B. Motevallian, M. Mohammad Esmaeil, & K. Abhary, “A 
heuristic method to optimize manufacturing lead time”, to bepublished in the 
17th International DAAAM Symposium, Austria, Vienna,2006. 

Groover, M. “Automation, Production & Computer Integrated manufacturing”, 
Prentice-Hall, USA, 1987. 

Groover, M. P. (2001) Automation, production systems, and computer-integrated 
manufacturing. 2 uppl. 

Hayes, R. H, Wheelwright, S. C. (1984) Restoring our Competitive Edge: 
Competing Through Manufacturing, John Wiley & Sons, Inc., New York. 

Hill, T. (2000). Manufacturing Strategy: Text and Cases. McMillan.   

Jones, D. Womack, J. (2006). Se helheten: Kartläggning av värdeflöden. Lean 
Enterprise Institute Sweden. 

Krajewski, L. J. Ritzman, L. P. (2005). Operations Management – Processes and 
Value Chains. Prentice Hall. 

Mattsson, S-A & Jonsson P. (2003). Produktionslogistik. Lund: Studentlitteratur 

Motevallian, B. “Reducing product lead-time in manufacturing”, a master of 
engineering thesis, School of Advanced Manufacturing &Mechanical Engineering, 
University of South Australia, Australia, pp.1-140, 1997. 

McIntosh R. I. Culley S. J. Mileham A. R.  Owen G. W. (2001). Improving 
Changeover Performance. Butterworth Heinemann, London. 



 

87 

 

Olhager, J. (2000). Produktionsekonomi. Studentlitteratur, Lund 

Rother, M. Harris, R. (2006). Skapa kontinuerliga flöden: En praktisk handledning 
för operatörer, produktionsledare och produktionstekniker. Lean Enterprise 
Institute Sweden. 

Rother, M. Shook, J. (2004). Lära sig se: Att kartlägga och förbättra värdeflöden 
för att skapa mervärde och eliminera slöseri. Lean Enterprise Institute Sweden. 

Shingo, S. (1985). SMED. Productivity press, Portland. 

Smalley A. (2004). Creating Level Pull: A Lean Production-System Improvement 
Guide for Production-Control, Operations, and Engineering Professionals. Lean 
Enterprise Institute. 

Standard, C. & Davies, D. (1999) Running Today’s Factory. Hanser Gardner. 

Storhagen, N. (2003). Logistik –grunder och möjligheter. Kristianstads 
boktryckeri. 

Verktyg för Lean produktion. (2007). Lean Enterprise Institute Sweden, Göteborg. 

Womack, J. P., Jones D. T. (2003). Lean Thinking: banish waste and create wealth 
in your corporation. Free Press Business, London. 

Muntliga: 

Patrik Thysell, produktionstekniker Affärsenhet Cylinder 

Daryoush Faramarzi, produktionstekniker Affärsenhet Cylinder 

Andreas Eldelind, Leansamordnare Affärsenhet Cylinder 

Mikael Ternert, produktionstekniker Affärsenhet Cylinder 

Johan Sjölander, produktionschef Affärsenhet Cylinder 

Pierre Eriksson, logistikchef Affärsenhet Cylinder 

Bengt Johansson, Produktionsteknisk chef Affärsenhet Cylinder 

Håkan Stålhane – chef kärntillverkningen Affärsenhet Cylinder 

Lena Jonsson-Fyhr – orderplanerare Affärsenhet Cylinder 

Stefan Lundin - marknadsavdelningen 

Kenneth Burström – Arbetsledare kärntillverkningen, Affärsenhet Cylinder 

Ställare och Operatörer Affärsenhet Cylinder 



 

88 

 

Internet: 

Goodsulutions.se http://www.goodsolutions.se/tak-vaerde-oee.shtml 2008-12-14 

Ivf.se http://extra.ivf.se/lean/pdf/principer/5Ssammanf.pdf 2009-01-12 

Woxencentrum: 
http://www.woxencentrum.iip.kth.se/documents/publications/articles/art_Karls
sonTangen2005-AttValjaFlodesprincip.pdf 2009-03-12



BILAGA: 01, SYMBOLER VSM 

 

 

1 

 

 

 

Allmänna symboler 

 

 
 

 

Symboler för material 

 
 

 

 

 

I
Tillverknings- 
process 

Externa 
Organisationer 
Och processer 

Faktaruta Lager 

Lastbils- 
transport 

Förflyttning av 
Tillverkat material 
genom push 

Förflyttning av 
Färdiga produkter 
till kund 

Sekvensen 
”först-in-först-ut” 

Supermarket Hämtning 

Kaizen-insats Buffert eller 
säkerhetslager 

Operatör 
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Symboler för information 

 

 
 

XOXO

 
Ställ för Kanban 

Manuellt 
informationsflöde 

Elektroniskt 
informationsflöde 

Information Utjämning av 
belastning 

Signal Kanban 

MRP / ERP 

Hämtnings- 
kanban 

Produktions- 
kanban 

S
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  BILAGA: 04, MASKINDATA 
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Imas Flex  

Cykeltid:  75 s 

Ställtid: 30-120 min 

Tillgänglig produktionstid: 140 timmar/vecka 

Tornos   

Cykeltid:  105-120 s 

Ställtid: 30-180 min 

Tillgänglig produktionstid: 140 timmar/vecka 

Traub 26  

Cykeltid:  400 s 

Ställtid: 120 min 

Tillgänglig produktionstid: 140 timmar/vecka 

Driftmaskin 5 

Cykeltid:  3 s 

Ställtid: 15-45 min 

Tillgänglig produktionstid: Beror på bemanning. 

Tvättmaskin  

Cykeltid:  420-600 s 

Ställtid: 0 

Tillgänglig produktionstid: 40 timmar/vecka 

Gradningsmaskin 

Cykeltid:  16 s 

Ställtid: 10 min 

Tillgänglig produktionstid: Beror på bemanning. 

Borrskyddsmaskin  

Cykeltid:  5 s 

Ställtid: 2-3 min 

Tillgänglig produktionstid: Beror på bemanning



BILAGA: 05, AKTIVITETSBASERAT FLÖDESSCHEMA, TC 4800  
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Process: 
 

Tillverkning av Cylinderkärna TC  4800 
 Ämne: 

        Start: 
 

Råmaterial matas in i fleroperationssvarv 
 End: 

 
Borrskyddad cylinderkärna lagerläggs i L70 

         

         

    
Aktiviteter 

   

Steg Nr. 
Tid 

(min) 
Avstånd 

(m) 

     

Beskrivning 

1 2   x         Bearbetning i flerop. Svarv. 

2 1 80   x       Transport till tvättmaskin 

3 8   x         Tvättning 

4 1 80 
 

x 
   

Transport till Vågstation. 

5 2 
   

x 
  

Vägning och inrapportering. 

6 1 20   x       Transport till lager 72 

7 130 000           x Lagerläggning i lager 72 

8 0,5 80   x       Transport till driftmaskin 

9 0,05   x         Driftning 

10 1 20   x       Transport till tvättmaskin 

11 8   x         Tvättning 

12 1 80 
 

x 
   

Transport till Vågstation. 

13 2 
   

x 
  

Vägning och inrapportering. 

14 1 80   x       Transport till borrskyddsmaskin 

15 0,05   x         Borrskyddning 

16 0,5 20   x       Transport till L70 

17 13 000           x Lagerläggning i L70 

Totalt 143 029 380 
      

         

  
Steg Tid Avstånd 

    Operation 
 

5 18 0 
    Transport 8 7 460 
    Inspektion 2 4 0 
    Försening 

 

0 0 0 
    Lager 

 

2 143 000 0 
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Teoretisk genomloppstid från fleroperationssvarv till L70 

  

500 kärnor 3000 kärnor 

 
Moment Tid (min) Tid (min) 

 

Fleroperationssvarv       1 000,0           6 000,0     

 

Tvätt               8,0                48,0     

 

Drift             25,0              150,0     

 

Tvätt               8,0                48,0     

 

Borrskydd             41,7              249,9     

 

Transport och väntetid             60,0              120,0     

 

Totalt:       1 142,7           6 615,9     

 

Timmar             19,0              110,3     

    Teoretisk genomloppstid från Drift till 

L70 

 

  

500 kärnor 3000 kärnor 

 

Moment Tid (min) Tid (min) 

 

Drift             25,0              150,0     

 

Tvätt               8,0                48,0     

 

Borrskydd             41,7              249,9     

 

Transport och väntetid             60,0              120,0     

 

Totalt          134,7              567,9     

 

Timmar               2,2                   9,5     
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L72 

   

 

No movers Slow movers Fast movers 

Antal artikelnummer                    56                       73                          37     

Volym            28 200             117 800                112 500     

Värde        490 000 kr     2 030 214 kr       1 281 000 kr  

Snittvärde per artikelnummer L72            8 750 kr          27 811 kr             34 622 kr  

    L70 

   

 

No movers Slow movers Fast movers 

Antal artikelnummer                  397                     258                        365     

Volym            56 400               70 000                  78 279     

Värde    2 040 800 kr     3 943 000 kr       1 950 000 kr  

Snittvärde per artikelnummer L70            5 141 kr          15 283 kr               5 342 kr  

    

 

L72 L70 Totalt 

No Movers        490 000 kr     2 040 800 kr       2 530 800 kr  

Slow Movers    2 030 214 kr     3 943 000 kr       5 973 214 kr  

Fast Movers    1 281 000 kr     1 950 000 kr       3 231 000 kr  
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Artikelnummer Benämning 
Lager-

saldo L70 

Kostnad / 

st 

Lagervärde 

idag 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 

En dags 

behov, 

225 

dagar 

Ledtid på 16 dagar 

+ 6 dagars 

säkerhetslager 

Lagervärde, 

med dagens 

metoder 

Ledtids-

lager 

Antal efter 

antal lådor 

(250) 

25% 

säkerhetslager + 

50% buffertlager 

Totalt 

antal i 

lager 

Lagervärde, 

med ny metod 

352582  5600 ÄMNE       39 681                    8                331 733                244 234          205 000     

           

911     

                       12 

756                   106 636               1 302     

               1 

500     

                         1 

139           1 889                   15 791     

209643  ÄMNE XX01         3 656                  12                  45 298                 100 444           144 669              643     

                         9 

002     

                111 

530                  919     

               1 

000     

                           

804           1 304                   16 153     

355959 1800       18 337                    9                158 798                  113 739           125 000              556     

                         7 

778                     67 356                 794     

               1 

000     

                           

694            1 194                  10 344     

357256 EURO 0 JPM          2 815                  14                  40 592     

                43 

112            48 770               217     

                         3 

035                     43 759                 650                      750     

                           

569              944                   13 612     

367040  601 ÄMNE       12 795                    6                   79 713     

              115 

157            40 000               178     

                         2 

489     

                 15 

506     

              

711                      750     

                           

622              997                     6 213     

367019000100 

 5551 1 1/8'' 

GRAV         3 893                  12     

               48 

117                   36 983             34 173               152     

                          2 

126     

                 26 

281                 759                      750     

                           

664           1 039                  12 848     

209735  ÄMNE XX23                -                    12                            -                        2 210             33 910     

           

151     

                           2 

110     

                 25 

319                 754                      750     

                           

659           1 034                   12 412     

250583 1600          1 655                    7     

                12 

115                   23 223             24 197               108     

                          1 

506     

                   11 

021                 538                      500     

                           

470              720                    5 274     

352885 

 5623+5 

ÄMNE         2 346                  13                   29 912                    24 471              19 691                 88     

                          1 

225     

                 15 

622                 438                      500     

                           

383              633                    8 069     

820464  56M20          1 483                  14                   20 881                    13 775             14 525                 65     

                            

904     

                 12 

725                  516                      500     

                           

452              702                    9 883     

367068000100 

 6561 GRAV. 

ASSAULT          1 068                  12                   13 200                    13 827             13 300                 59     

                            

828     

                 10 

229                 473                      500     

                            

414              664                    8 204     

367018  6500 ÄMNE          1 480                  13                   19 003     

                14 

517             13 255                 59     

                            

825     

                 10 

590                  471                      500     

                            

412              662                    8 505     

353970 

 7651 1 1/8'' 

V10          7 177                  13                   91 794                    12 928              11 600                 52     

                            

722                       9 232                  412                      500     

                            

361     

           

611                     7 813     

  

     96 386     

 

            891 156     

 

     728 090           3 236                           45 303                  465 805              8 736                   9 500                            7 644         12 394                 135 122     
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Artikelnummer Benämning Lagersaldo L70 
Kostnad / 

st 
Lagervärde 

Prognos 

2009 

En dags 

behov, 225 

dagar 

Ledtid på 16 dagar 

+ 6 dagars 

säkerhetslager 

Lagervärde 

Antal, 

Ledtid på 

2 dagar 

Antal efter 

antal lådor 

(250) 

25% säkerhets-

lager + 50% 

buffertlager 

Totalt 

antal i 

lager 

Lager-värde 

355959058999 1800 40 11 440 109 130 485 6 790 74 693 970 1000 849 1349 14 837 

355958055999 4800 737 13 9 353 103 453 460 6 437 81 686 920 1000 805 1305 16 556 

2096440S4999 4400 137 17 2 315 82 808 368 5 152 87 077 736 750 644 1019 17 222 

209736  ÄMNE 4720 DP 4 596 9 39 572 70 000 311 4 356 37 501 622 750 544 919 7 916 

357256089999 EURO 0 JPM 3 129 18 57 730 48 770 217 3 035 55 988 434 500 379 629 11 611 

209756 

 ÄMNE RUKO 

RS1660 1 526 13 19 075 41 366 184 2 574 32 174 368 500 322 572 7 147 

367040415999  601 UK 3 406 9 30 892 35 908 160 2 234 20 265 319 500 279 529 4 801 

2096430S4999 2400 - 15 - 35 788 159 2 227 33 024 318 500 278 528 7 835 

3598790S4999  44 M20 503 19 9 768 32 673 145 2 033 39 481 290 500 254 504 9 790 

492053042999  ROBUR - 6 - 32 114 143 1 998 11 729 285 500 250 500 2 934 

352582033999  5600  13C26 50 13 659 32 000 142 1 991 26 243 284 500 249 499 6 575 

355958058999 5800 295 13 3 738 27 005 120 1 680 21 290 240 250 210 335 4 245 

250893851999 

 65251 

SOUTH.ST. 5 152 14 69 810 24 600 109 1 531 20 741 219 250 191 316 4 286 

367019851999  6551 1 1/8" 2 368 15 36 633 21 700 96 1 350 20 888 193 250 169 294 4 545 

209752 

 ÄMNE RUKO 

RS1650 1 690 12 20 855 18 570 83 1 155 14 258 248 250 217 342 4 216 

355959055999 1800 503 11 5 533 14 757 66 918 10 100 197 250 172 297 3 269 

209755 

 ÄMNE RUKO 

RS1607 1 115 16 17 405 13 853 62 862 13 455 185 250 162 287 4 474 

355958566999 4800 678 14 9 417 13 333 59 830 11 523 178 250 156 281 3 897 

355969566999  4823+5 520 18 9 506 13 000 58 809 14 786 173 250 152 277 5 057 

209742 

 ÄMNE RUKO 

RH1607 584 18 10 512 11 995 53 746 13 434 160 250 140 265 4 769 

353970203999  7651 1 1/8" V10 1 983 18 36 507 11 600 52 722 13 288 155 250 135 260 4 793 

209745 

 ÄMNE RUKO 

RH1650 870 15 12 676 11 291 50 703 10 236 151 250 132 257 3 741 

367018051999 6500 1 724 17 28 705 11 161 50 694 11 563 149 250 130 255 4 249 

209748 

 ÄMNE RUKO 

RH2650 - 15 - 10 143 45 631 9 467 135 250 118 243 3 650 

  

31 606 

 

431 100 827 018 3 676 51 459 684 891 7928 10250 6937 12062 162 415 
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  Namn Täcktid i dagar (1) Täcktid i dagar (2) Volym 

1 1800 - 58 0,08 1 109 130 

2 4800 1,6 0,23 103 453 

3 4400 0,37 2,74 82 808 

4  ÄMNE 4720 DP 15 17 70 000 

5 EURO 0 JPM 14 23 48 770 

6  ÄMNE RUKO RS1660 8 18 41 366 

7  601 UK 21 16 35 908 

8 2400 0 16 35 788 

9  44 M20 3 0,22 32 673 

10  ROBUR 0 0 32 114 

11  5600  13C26 0,35 0,7 32 000 

12 5800 2,46 2 27 005 

13  65251 SOUTH.ST. 47 58 24 600 

14  6551 1 1/8" 24 24 21 700 

15  ÄMNE RUKO RS1650 20 20 18 570 

16 1800 - 55 7 8 14 757 

17  ÄMNE RUKO RS1607 18 6 13 853 

18 4800 11 4 13 333 

19  4823+5 9 6 13 000 

20  ÄMNE RUKO RH1607 11 12 11 995 

21  7651 1 1/8" V10 38 38 11 600 

22  ÄMNE RUKO RH1650 17 17 11 291 

23 6500 34 26 11 161 

24  ÄMNE RUKO RH2650 0 0 10 143 
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L70 

       
Analystillfälle 1 

      
Artikelnummer Benämning 

Lagersaldo 

L70 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
kostnad/st 

Lagervärde 

i kr 

Täcktid 

i dagar 

2096440S4999 CYLINDERKÄRNA 4400 137 46 926 82 808 16,90 2 315 0,37 

2096430S4999 CYLINDERKÄRNA 2400 0 41 761 35 788 14,83 0 0,00 

3598790S4999 CYLINDERKÄRNA 44 M20 503 17 764 32 673 19,42 9 768 3,46 

355958055999 CYLINDERKÄRNA 4800 737 76 464 103 453 12,69 9 353 1,60 

355959055999 CYLINDERKÄRNA 1800 503 48 826 14 757 11,00 5 533 7,67 

355959058999 CYLINDERKÄRNA 1800 40 51 637 109 130 11,00 440 0,08 

355958058999 CYLINDERKÄRNA 5800 295 73 323 27 005 12,67 3 738 2,46 

367018051999 CYLINDERKÄRNA 6500 1 724 11 684 11 161 16,65 28 705 34,75 

250893851999 
CYLINDERKÄRNA 65251 
SOUTH.ST. 5 152 33 790 24 600 13,55 69 810 47,12 

367019851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/8" 2 368 19 794 21 700 15,47 36 633 24,55 

352582033999 
CYLINDERKÄRNA 5600  
13C26 50 25 684 32 000 13,18 659 0,35 

492053042999 CYLINDERKÄRNA ROBUR 0 37 472 32 114 5,87 0 0,00 

357256089999 
CYLINDERPLUG EURO 0 
JPM 3 129 41 378 48 770 18,45 57 730 14,44 

367040415999 CYLINDERKÄRNA 601 UK 3 406 50 695 35 908 9,07 30 892 21,34 

355958566999 CYLINDERKÄRNA 4800 678 11 655 13 333 13,89 9 417 11,44 

355969566999 CYLINDERKÄRNA 4823+5 520 10 613 13 000 18,28 9 506 9,00 

353970203999 
CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" 
V10 1 983 12 002 11 600 18,41 36 507 38,46 

    21 225 611 468 649 800   311 005   
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Analystillfälle 2 
      

Artikelnummer Benämning 
Lagersaldo 

L70 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
kostnad/st 

Lagervärde 

i kr 

Täcktid 

i dagar 

2096440S4999 CYLINDERKÄRNA 4400 1 007 46 926 82 808 16,90 17 018 2,74 

2096430S4999 CYLINDERKÄRNA 2400 2 533 41 761 35 788 14,87 37 666 15,93 

3598790S4999 CYLINDERKÄRNA 44 M20 32 17 764 32 673 19,42 621 0,22 

355958055999 CYLINDERKÄRNA 4800 106 76 464 103 453 12,69 1 345 0,23 

355959055999 CYLINDERKÄRNA 1800 518 48 826 14 757 11,00 5 698 7,90 

355959058999 CYLINDERKÄRNA 1800 656 51 637 109 130 11,00 7 216 1,35 

355958058999 CYLINDERKÄRNA 5800 283 73 323 27 005 12,67 3 586 2,36 

367018051999 CYLINDERKÄRNA 6500 1 298 11 684 11 161 16,65 21 612 26,17 

250893851999 
CYLINDERKÄRNA 65251 
SOUTH.ST. 6 326 33 790 24 600 13,55 85 717 57,86 

367019851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/8" 2 368 19 794 21 700 15,47 36 633 24,55 

352582033999 
CYLINDERKÄRNA 5600  
13C26 101 25 684 32 000 13,18 1 331 0,71 

492053042999 CYLINDERKÄRNA ROBUR 0 37 472 32 114 5,87 0 0,00 

357256089999 
CYLINDERPLUG EURO 0 
JPM 5 060 41 378 48 770 18,45 93 357 23,34 

367040415999 CYLINDERKÄRNA 601 UK 2 573 50 695 35 908 9,07 23 337 16,12 

355958566999 CYLINDERKÄRNA 4800 278 11 655 13 333 13,89 3 861 4,69 

355969566999 CYLINDERKÄRNA 4823+5 355 10 613 13 000 18,28 6 489 6,14 

353970203999 
CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" 
V10 1 983 12 002 11 600 18,41 36 507 38,46 

    25 477 611 468 649 800   381 995   
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L70 - för produkter som ej ska driftas 
    

        Lageranalys 1 
      

Artikelnummer Namn 
Lagersaldo 

L70 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
Kostnad/st 

Lagervärde i 

kr 

Täcktid i 

dagar 

209736 

Cylinderkärna 

ÄMNE 4720 DP 4596 60945 70 000 9 39 572 14,77 

209756 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1660 1526 46521 41 366 13 19 075 8,30 

209752 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1650 1690 19699 18 570 12 20 855 20,48 

209755 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1607 1115 19595 13 853 16 17 405 18,11 

209742 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH1607 584 6672 11 995 18 10 512 10,95 

209745 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH1650 870 12691 11 291 15 12 676 17,34 

209748 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH2650 0 8223 10 143   0 0,00 

    10381 174346 177 218   120 094   
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Lageranalys 2 

      
Artikelnummer Namn 

Lagersaldo 

L70 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
Kostnad/st 

Lagervärde i 

kr 

Täcktid i 

dagar 

209736 

Cylinderkärna 

ÄMNE 4720 DP 5454 60945 70 000 9 46 959 17,53 

209756 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1660 3350 46521 41 366 13 41 875 18,22 

209752 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1650 1690 19699 18 570 12 20 855 20,48 

209755 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RS1607 415 19595 13 853 16 6 478 6,74 

209742 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH1607 684 6672 11 995 18 12 312 12,83 

209745 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH1650 870 12691 11 291 15 12 676 17,34 

209748 

Cylinderkärna 

ÄMNE RUKO 

RH2650 0 8223 10 143   0 0,00 

    12463 174346 177 218   141 155   

 

L72 

       Lageranalys 1 
      

Artikelnummer Namn 
Lagersaldo 

L72 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
Kostnad/st 

Lagervärde 

i kr 

Täcktid i 

dagar (1) 

352582 5600 ÄMNE 39 681 244 234 205 000 8,36 331 733 43,55 

209643 ÄMNE XX01 3 656 100 444 144 669 12,39 45 298 5,69 

355959 1800 18 337 113 739 125 000 8,66 158 798 33,01 

357256 EURO 0 JPM 2 815 43 112 48 770 14,42 40 592 12,99 

367040 601 ÄMNE 12 795 115 157 40 000 6,23 79 713 71,97 

367019000100  5551 1 1/8'' GRAV 3 893 36 983 34 173 12,36 48 117 25,63 

209735 ÄMNE XX23 0 2 210 33 910   0 0,00 

250583 1600 1 655 23 223 24 197 7,32 12 115 15,39 

352885  5623+5 ÄMNE 2 346 24 471 19 691 12,75 29 912 26,81 

820464 56M20 1 483 13 775 14 525 14,08 20 881 22,97 

367068000100 6561 GRAV 1 068 13 827 13 300 12,36 13 200 18,07 

367018 6500 ÄMNE 1 480 14 517 13 255 12,84 19 003 25,12 

353970 7651 1 1/8'' V10 7 177 12 928 11 600 12,79 91 794 139,21 

    96 386 758 620 728 090   891 156   
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166 artikelnummer i lager 

 Totala värdet 

 

4 939 904 

 

Lageranalys 2 
      

Artikelnummer Namn 
Lagersaldo 

L72 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
Kostnad/st 

Lagervärde 

i kr 

Täcktid i 

dagar (2) 

352582 5600 ÄMNE 31 777 244 234 205 000 8,36 265 656 34,88 

209643 ÄMNE XX01 0 100 444 144 669 12,39 0 0,00 

355959 1800 11 692 113 739 125 000 8,66 101 253 21,05 

357256 EURO 0 JPM 0 43 112 48 770 14,42 0 0,00 

367040 601 ÄMNE 11 385 115 157 40 000 6,23 70 929 64,04 

367019000100 

 5551 1 1/8'' 

GRAV 3 893 36 983 34 173 12,36 48 117 25,63 

209735 ÄMNE XX23 342 2 210 33 910   0 2,27 

250583 1600 1 696 23 223 24 197 7,32 12 415 15,77 

352885  5623+5 ÄMNE 2 253 24 471 19 691 12,75 28 726 25,74 

820464 56M20 1 265 13 775 14 525 14,08 17 811 19,60 

367068000100 6561 GRAV 1 068 13 827 13 300 12,36 13 200 18,07 

367018 6500 ÄMNE 993 14 517 13 255 12,84 12 750 16,86 

353970 7651 1 1/8'' V10 7 177 12 928 11 600 12,79 91 794 139,21 

    73 541 758 620 728 090   662 651   
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Cylinderkärna 4400  
 Efterfrågan år 2008  

 

    Månad   Efterfrågan  

  Jan             2 204     

  Feb             5 948     

  Mar             3 073     

  Apr             3 068     

  Maj             4 475     

  Jun             4 439     

  Jul             3 994     

  Aug             2 182     

  Sep             5 255     

  Okt             4 484     

  Nov             4 763     

  Dec             3 039     
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Veckovariationer  

  

     Månad   Vecka   Volym   Medel  

 Sept                 1                   828                1 116     

 

               2                1 227                1 116     

 

               3                1 075                1 116     

 

               4                1 625                1 116     

  
           4 755     

 

     Varierar mellan 0-775 per order  

 

    

     Månad   Vecka   Volym   Medel  

 Sept/Okt                 5                1 600                1 116     

 

               6                1 407                1 116     

 

               7                   939                1 116     

 

               8                   783                1 116     

 

               9                   255                1 116     

  
           4 984     

 

     Varierar mellan 0-500 per order  

 

    

     Månad   Vecka   Volym   Medel  

 Nov               10                   832                1 116     

 

             11                2 002                1 116     

 

             12                1 104                1 116     

 

             13                   825                1 116     

  
           4 763     

 

     Varierar mellan 0-750 per order  

 

    

     Total volym       14 502     

   Medel         1 116     
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Graf som visar på veckovariationerna i fårhållande till medelvolymen. 

Dag   Volym   Medel   Vecka  

                  

1               250                   223     

                   

2                   -                     223     

                   

3               303                   223     

                   

4                   -                     223     

                   

5               275                   223     

                   

1     

                  

6                   -                     223     

                   

7               702                   223     

                   

8               250                   223     

                   

9               275                   223     

                 

10                   -                     223     

                   

2     

                

11                  25                   223     

                 

12                  50                   223     

                 

13               500                   223     
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14                                -                   223     

                

15               500                   223     

                   

3     

                

16                   -                     223     

                 

17               775                   223     

                 

18               500                   223     

                 

19                  25                   223     

                 

20               325                   223     

                   

4     

                

21               500                   223     

                 

22                   -                     223     

                 

23               500                   223     

                 

24               100                   223     

                 

25               500                   223     

                   

5     

                

26               250                   223     

                 

27               432                   223     

                 

28               200                   223     

                 

29               250                   223     

                 

30               275                   223     

                   

6     

                

31               250                   223     

                 

32               175                   223     

                 

33               153                   223     

                 

34               261                   223     

                 

35               100                   223     

                   

7     
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36                  27                   223     

                 

37               409                   223     

                 

38               317                   223     

                 

39                   -                     223     

                 

40                  30                   223     

                   

8     

                

41                    1                   223     

                 

42               254                   223     

                 

43                   -                     223     

                 

44                   -                     223     

                 

45                   -                     223     

                   

9     

                

46               300                   223     

                 

47               529                   223     

                 

48                    3                   223     

                 

49                   -                     223     

                 

50                   -                     223     

                

10     

                

51               500                   223     

                 

52               500                   223     

                 

53                   -                     223     

                 

54               500                   223     

                 

55               502                   223     

                

11     

                

56                   -                     223     

                 

57               250                   223     
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58               354                   223     

                 

59               250                   223     

                 

60               250                   223     

                

12     

                

61                  50                   223     

                 

62                   -                     223     

                 

63               750                   223     

                 

64                   -                     223     

                 

65                  25                   223     

                

13     

 
     14 502     

   Medel            223     
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Cylinderkärna 4800 -355958055999 
Efterfrågan driftvarianter år 2008 

 

    Månad Efterfrågan 

  Jan 8283 

  Feb 7851 

  Mar 5926 

  Apr 8990 

  Maj 7350 

  Jun 5936 

  Jul 2568 

  Aug 4244 

  Sep 6292 

  Okt 6841 

  Nov 7363 

  Dec 4570 
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Veckovariationer  

   

      Månad   Vecka   Volym   Medel    

 Sept  

                    

1             1 028                1 651     

 

 

                    

2             2 395                1 651     

 

 

                    

3                 516                1 651     

 

 

                    

4             2 088                1 651     

 

  
        6 027     

   Varierar mellan 1-1500 per order  

   6-1500 st per dag  

   

      Månad   Vecka   Volym   Medel    

 Sept/Okt  

                    

5             2 016                1 651     

 

 

                    

6                 861                1 651     

 

 

                    

7             2 273                1 651     

 

 

                    

8             1 039                1 651     

 

 

                    

9                 931                1 651     

 

  
        7 120     

   Varierar mellan 1-1500 per order  

   3-1750 st per dag  

   

      Månad   Vecka   Volym   Medel    

 Nov  

                  

10             1 899                1 651     

 

 

                  

11             2 110                1 651     

 

 

                  

12             1 676                1 651     

 

 

                  

13     

        

        2 626     

           

           1 651     

 

  
        8 311     
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 Varierar mellan 0-1236 per order  

   6-1490 st per dag  

   

      Total volym            21 458     

    Medel              1 651     

    

 

 
 

Dagsvariationer - September, oktober & november  

     Dag   Volym   Medel   Vecka  

                     

1     

                

503     

            

330     

                      

2     

                    

3     

            

330     

                      

3     

                

270     

            

330     

                      

4     

                

252     

            

330     

                      

5     - 

            

330     

                   

1     

                     

6     

                

264     

            

330     

                      

7     

                

506     

            

330     

                      

8     1 104 

            

330     

                      

9     - 

            

330     

                    521                                
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10     330     2     

                   

11     

                    

7     

            

330     

                    

12     - 

            

330     

                    

13     

                    

3     

            

330     

                    

14     

                

500     

            

330     

                    

15     

                    

6     

            

330     

                   

3     

                   

16     

                

250     

            

330     

                    

17     

                  

11     

            

330     

                    

18     1 502 330 

                    

19     63 330 

                    

20     262 330 

                   

4     

                   

21     264 330 

                    

22     1 330 

                    

23     526 330 

                    

24     3 330 

                    

25     1 222 330 

                   

5     

                   

26     4 330 

 27 8 330 

 28 580 330 

 29 15 330 

 

30 254 330 

                   

6     

31 509 330 

 32 - 330 

 33 2 330 
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34 1 754 330 

 

35 8 330 

                   

7     

36 257 330 

                    

37     

                

254     

            

330     

                    

38     

                

265     

            

330     

                    

39     

                

254     

            

330     

                    

40     

                    

9     

            

330     

                   

8     

                   

41     

                  

14     

            

330     

                    

42     

                

150     

            

330     

                    

43     

                

256     

            

330     

                    

44     

                

501     

            

330     

                    

45     

                  

10     

            

330     

                   

9     

                   

46     - 

            

330     

                    

47     

                

746     

            

330     

                    

48     

                

508     

            

330     

                    

49     

                

522     

            

330     

                    

50     

                

123     

            

330     

                

10     

                   

51     

                    

6     

            

330     

                    

52     - 

            

330     

                    

53     1 327 

            

330     

                    

54     171 

            

330     

                    

55     

                

606     

            

330     

                

11     
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56     

                

166     

            

330     

                    

57     

                

250     

            

330     

                    

58     

                

252     

            

330     

                    

59     

                

751     

            

330     

                    

60     

                

257     

            

330     

                

12     

                   

61     

                

197     

            

330     

                    

62     

                    

1     

            

330     

                    

63     1 487 330 

                    

64     - 

            

330     

                    

65     

                

941     

            

330     

                

13     

 
21 458 

  

 Medel  

                

330     
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Jämförelse mellan 4800 och 4400 

Månad             4800                4400     

 Jan             8 283                2 204     

 Feb             7 851                5 948     

 Mar             5 926                3 073     

 Apr             8 990                3 068     

 Maj             7 350                4 475     

 Jun             5 936                4 439     

 Jul             2 568                3 994     

 Aug             4 244                2 182     

 Sep             6 292                5 255     

 Okt             6 841                4 484     

 Nov             7 363                4 763     

 Dec             4 570                3 039     
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Cylinderkärna 5600 ämne - 352582 
Efterfrågan år 2008 

 

    Månad   Efterfrågan  

  Jan           28 388     

  Feb           26 327     

  Mar           15 979     

  Apr           27 536     

  Maj           23 897     

  Jun           36 121     

  Jul             1 863     

  Aug           18 218     

  Sep           17 070     

  Okt           27 449     

  Nov             7 999     

  Dec           13 392     
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Cylinderkärna ämne XX01 - 209643 
Efterfrågan år 2008 

  

     Månad   Efterfrågan  

   Jan           14 200     

   Feb           11 300     

   Mar           11 100     

   Apr              9 100     

   Maj              5 600     

   Jun           12 700     

   Jul              2 000     

   Aug              6 700     

   Sep              3 500     

   Okt           14 100     

   Nov              7 000     

   Dec              3 100     
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Cylinderkärna 1800 - 355959 
Efterfrågan år 2008 

 

    Månad   Efterfrågan  

  Jan        17 200     

  Feb        14 100     

  Mar          5 800     

  Apr        12 800     

  Maj        10 500     

  Jun          4 700     

  Jul          3 500     

  Aug          8 600     

  Sep          8 000     

  Okt        17 900     

  Nov        14 600     

  Dec          5 900     
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Cylinderkärna 5623+5 ämne - 352885 
Efterfrågan år 2008 

  

     Månad   Efterfrågan  

   Jan          1 300     

   Feb          3 000     

   Mar          2 300     

   Apr          3 200     

   Maj          4 700     

   Jun          2 500     

   Jul              500     

   Aug              500     

   Sep          3 300     

   Okt          1 900     

   Nov          1 200     

   Dec              300     
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Cylinderkärna Euro JPM - 357256 
Efterfrågan år 2008 

  

     Månad   Efterfrågan  

   Jan             10 700     

   Feb                      -       

   Mar             11 300     

   Apr                      -       

   Maj               3 900     

   Jun               9 600     

   Jul                      -       

   Aug                      -       

   Sep               5 600     

   Okt                      -       

   Nov               2 000     

   Dec                      -       
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Cylinderkärna ämne 4720 DP - 209736 
Efterfrågan år 2008 - L70 

  

      Månad   Efterfrågan  

    Jan               1 000     

    Feb               3 000     

    Mar               6 000     

    Apr               4 900     

    Maj               8 200     

    Jun               3 300     

    Jul               3 400     

    Aug               4 400     

    Sep               8 100     

    Okt             10 000     

    Nov               6 600     

    Dec               2 000     
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Sammanställning och jämförelse mellan olika artikelnummer i L72 

 

            5 600      XX01              1 800      5623+5              4 720     

 
 Efterfrågan   Efterfrågan   Efterfrågan   Efterfrågan   Efterfrågan  

 

          28 388               14 200               17 200                 1 300                 1 000     

 

          26 327               11 300               14 100                 3 000                 3 000     

 

          15 979               11 100                 5 800                 2 300                 6 000     

 

          27 536                 9 100               12 800                 3 200                 4 900     

 

          23 897                 5 600               10 500                 4 700                 8 200     

 

          36 121               12 700                 4 700                 2 500                 3 300     

 

            1 863                 2 000                 3 500     

                    

500                 3 400     

 

          18 218                 6 700                 8 600     

                

500                 4 400     

 

          17 070                 3 500                 8 000                 3 300                 8 100     

 

          27 449               14 100               17 900                 1 900               10 000     

 

            7 999                 7 000               14 600                 1 200                 6 600     

 

          13 392                 3 100                 5 900     

                

300                 2 000     

Medel         244 239             100 400             123 600               24 700               60 900     

Index           20 353                 8 367               10 300                 2 058                 5 075     

 

Efterfrågeindex 
   5600 XX01 1800 5623+5 4720 

1,39 1,70 1,67 0,63 0,20 

1,29 1,35 1,37 1,46 0,59 

0,79 1,33 0,56 1,12 1,18 

1,35 1,09 1,24 1,55 0,97 

1,17 0,67 1,02 2,28 1,62 

1,77 1,52 0,46 1,21 0,65 

0,09 0,24 0,34 0,24 0,67 

0,90 0,80 0,83 0,24 0,87 

0,84 0,42 0,78 1,60 1,60 

1,35 1,69 1,74 0,92 1,97 

0,39 0,84 1,42 0,58 1,30 

0,66 0,37 0,57 0,15 0,39 
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 Antal olika Volym Procent av total 

0S4 12 154 178 0,159 

058 17 145 007 0,150 

055 10 136 779 0,141 

851 14 61 619 0,064 

089 7 53 832 0,056 

566 5 40 533 0,042 

415 6 37 595 0,039 

033 5 33 535 0,035 

042 1 32 114 0,033 

0SQ 9 29 656 0,031 

203 16 28 364 0,029 

051 14 25 961 0,027 

  
779 173 0,806 

    

 

Total volym 967 000 

  

Detaljerad beskrivning av de ingående artikelnumren under varje driftvariant. 

Driftvariant Artikelnummer Namn Volym 

Daglig volym 

(225 dagar) 

0S4 

  

154178 685 

 
2096440S4999 CYLINDERKÄRNA 4400 82 808 368 

 
2096430S4999 CYLINDERKÄRNA 2400 35 788 159 

 
3598790S4999 CYLINDERKÄRNA 44 M20 32 673 145 

 
2097350S4999 CYLINDERKÄRNA 24 M20 1237 5,50 

 
2096790S4999 CYLINDERKÄRNA 2471 1131 5,03 

 
3597530S4999 CYLINDERKÄRNA 4451 1 1/8 208 0,92 

 
3597520S4999 CYLINDERKÄRNA 4488 131 0,58 

 
3601910S4999 CYLINDERKÄRNA 2416 127 0,56 

 
2096700S4999 CYLINDERKÄRNA 2451 1 1/8 50 0,22 

 
3598390S4999 CYLINDERKÄRNA 4410 13 0,06 

 
3597510S4999 CYLINDERKÄRNA 4418 10 0,04 

 
2096800S4999 CYLINDERKÄRNA 2408 2 0,01 

     0SQ 

  

13919 62 

 
2097140SQ999 CYLINDERKÄRNA 8720 STD TV 8 328 37 

 
3588680SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 3.0 3383 15 
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3595420SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 3.0 PD 920 4,09 

 
3597200SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ M20 742 3,30 

 
2097620SQ999 CYLINDERKÄRNA 1650 RUKO 394 1,75 

 
2097220SQ999 CYLINDERKÄRNA 8766 TV 50 0,22 

 
2097630SQ999 CYLINDERKÄRNA 2650 RUKO 41 0,18 

 
2097640SQ999 CYLINDERKÄRNA 1612 RUKO 36 0,16 

 
3597180SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 70 25 0,11 

     055 

  

136779 608 

 
355958055999 CYLINDERKÄRNA 4800 103 453 460 

 
355959055999 CYLINDERKÄRNA 1800 14 757 66 

 
395007055999 CYLINDERKÄRNA 1870 9 238 41 

 
354510055999 CYLINDERKÄRNA 4888 7022 31 

 
820464055999 CYLINDERKÄRNA 48M20 1157 5,14 

 
820428055999 CYLINDERKÄRNA 18M20 749 3,33 

 
360193055999 CYLINDERKÄRNA 4816 257 1,14 

 
250853055999 CYLINDERKÄRNA 4808 82 0,36 

 
391197055999 CYLINDERKÄRNA 4818 60 0,27 

 
492364055999 CYLINDERKÄRNA 4870 4 0,02 

     058 

  

145007 644 

 
355959058999 CYLINDERKÄRNA 1800 109 130 485 

 
355958058999 CYLINDERKÄRNA 5800 27 005 120 

 
355969058999 CYLINDERKÄRNA 5823+5 2500 11,11 

 
820464058999 CYLINDERKÄRNA 58M20 2211 9,83 

 
352852058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 1/8" 1702 7,56 

 
880611058999 CYLINDERKÄRNA CLIQ TERMINAL 811 3,60 

 
355967058999 CYLINDERKÄRNA 1823+5 520 2,31 

 
354510058999 CYLINDERKÄRNA 5888 293 1,30 

 
391197058999 CYLINDERKÄRNA 5818 211 0,94 

 
354942058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 3/8" 137 0,61 

 
820428058999 CYLINDERKÄRNA 18M20 110 0,49 

 
356639058999 CYLINDERKÄRNA 1851 1 1/8" 100 0,44 

 
492364058999 CYLINDERKÄRNA 5870 88 0,39 

 
360193058999 CYLINDERKÄRNA 5816 67 0,30 

 
395007058999 CYLINDERKÄRNA 1870 50 0,22 

 
356154058999 CYLINDERKÄRNA TIMELOCKS 41 0,18 

 
354943058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 5/8" 31 0,14 

     



BILAGA: 18, UPPDELNING AV DRIFTPROFILER - HÖGVOLYM 

 

 

 

45 

 

051 
  

25961 115 

 
367018051999 CYLINDERKÄRNA 6500 11 161 50 

 
367068051999 CYLINDERKÄRNA 6561:1 7 600 34 

 
868607051999 CYLINDERKÄRNA 6567:3 2700 12 

 
356071051999 CYLINDERKÄRNA 6500 ASSA UL 2137 9,50 

 
367020051999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/4" 1257 5,59 

 
868233051999 CYLINDERKÄRNA 65681 347 1,54 

 
367069051999 CYLINDERKÄRNA 6563:1 222 0,99 

 
868649051999 CYLINDERKÄRNA 6565-11/12 199 0,88 

 
395073051999 CYLINDERKÄRNA 6575 125 0,56 

 
367023051999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 5/8" 70 0,31 

 
492365051999 CYLINDERKÄRNA 6570 63 0,28 

 
868986051999 CYLINDERKÄRNA 6523 50 0,22 

 
367195051999 CYLINDERKÄRNA 6518 16 0,07 

 
354511051999 CYLINDERKÄRNA 6588 14 0,06 

     851 
  

61619 274 

 
250893851999 CYLINDERKÄRNA 65251 SOUTH.ST. 24 600 109 

 
367019851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/8" 21 700 96 

 
354050851999 CYLINDERKÄRNA 65251 MOGUL 5387 23,94 

 
353213851999 CYLINDERKÄRNA 6559 IC 2269 10,08 

 
395046851999 CYLINDERKÄRNA 6571 2100 9,33 

 
868607851999 CYLINDERKÄRNA 6567:3 1884 8,37 

 
356071851999 CYLINDERKÄRNA 6500 ASSA UL 1500 6,67 

 
367020851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/4" 656 2,92 

 
367018851999 CYLINDERKÄRNA 6500 598 2,66 

 
868986851999 CYLINDERKÄRNA 6523 500 2,22 

 
367069851999 CYLINDERKÄRNA 6563:1 150 0,67 

 
868984851999 CYLINDERKÄRNA 6523+5 140 0,62 

 
367021851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 3/8" 105 0,47 

 
868649851999 CYLINDERKÄRNA 6565-11/12 30 0,13 

     033 
  

33535 149 

 
352582033999 CYLINDERKÄRNA 5600  13C26 32 000 142 

 
820464033999 CYLINDERKÄRNA 56M20 897 3,99 

 
250869033999 CYLINDERKÄRNA 1608  13C26 501 2,23 

 
360193033999 CYLINDERKÄRNA 5616 132 0,59 

 
250853033999 CYLINDERKÄRNA 5608  13C26 5 0,02 
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042 
  

32114 143 

 
492053042999 CYLINDERKÄRNA ROBUR 32 114 143 

     089 
  

53832 239 

 
357256089999 CYLINDERPLUG EURO 0 JPM 48 770 217 

 
357257089999 CYLINDERPLUG EURO +5 JPM 2830 12,58 

 
357238089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 45MM 810 3,60 

 
209638089999 CYLINDERPLUG EURO +0 JPM A2P 572 2,54 

 
357246089999 ROUND CYLINDERPLUG IN 33MM 520 2,31 

 
357239089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 50MM 280 1,24 

 
357240089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 60MM 50 0,22 

     415 
  

37595 167 

 
367040415999 CYLINDERKÄRNA 601 UK 35 908 160 

 
359534415999 CYLINDERKÄRNA 6M20 1245 5,53 

 
868982415999 CYLINDERKÄRNA 623 UK 350 1,56 

 
367045415999 CYLINDERKÄRNA 651 1 1/8" UK 50 0,22 

 
361281415999 CYLINDERKÄRNA 616 UK 40 0,18 

 
367061415999 CYLINDERKÄRNA 661:1 UK 2 0,01 

     566 
  

40533 180 

 
355958566999 CYLINDERKÄRNA 4800 13 333 59 

 
355969566999 CYLINDERKÄRNA 4823+5 13 000 58 

 
820464566999 CYLINDERKÄRNA 48M20 7000 31 

 
355968566999 CYLINDERKÄRNA 4823+0 5100 23 

 
352852566999 CYLINDERKÄRNA 4851 1 1/8" 2100 9,33 

     203 
  

28364 126 

 
353970203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" V10 11 600 52 

 
353978203999 CYLINDERKÄRNA 7661:1 4800 21 

 
353968203999 CYLINDERKÄRNA 7659 IC 3000 13,33 

 
353631203999 CYLINDERKÄRNA 7600 GLOBAL 2149 9,55 

 
353969203999 CYLINDERKÄRNA 7600 ASSA UL V10 1900 8,44 

 
353983203999 CYLINDERKÄRNA 7667:3 1600 7,11 

 
356077203999 CYLINDERKÄRNA IC YALE 1500 6,67 

 
353971203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/4" 876 3,89 

 
250894203999 CYLINDERKÄRNA 76251 SOUTH.ST. 550 2,44 

 
354833203999 CYLINDERKÄRNA 7623+0 260 1,16 

 
353979203999 CYLINDERKÄRNA 7663:1 71 0,32 
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820431203999 CYLINDERKÄRNA 76M20 34 0,15 

 
358107203999 CYLINDERKÄRNA 7618 10 0,04 

 
353977203999 CYLINDERKÄRNA 7651 2" 10 0,04 

 
356642203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" 2 0,01 

  353975203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 3/4" 2 0,01 

   
     763 436                  3 393     

     

  

Total volym i drift      967 000 
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Volym per artikelnummer i högvolymsdrift 

Artikelnummer Namn Volym 

Daglig volym 

(225 dagar) Tid Andel 

355959058999 CYLINDERKÄRNA 1800 109 130 485 24 0,143 

355958055999 CYLINDERKÄRNA 4800 103 453 460 23 0,135 

2096440S4999 CYLINDERKÄRNA 4400 82 808 368 18 0,108 

357256089999 CYLINDERPLUG EURO 0 JPM 48 770 217 11 0,064 

367040415999 CYLINDERKÄRNA 601 UK 35 908 160 8 0,047 

2096430S4999 CYLINDERKÄRNA 2400 35 788 159 8 0,047 

3598790S4999 CYLINDERKÄRNA 44 M20 32 673 145 7 0,043 

492053042999 CYLINDERKÄRNA ROBUR 32 114 143 7 0,042 

352582033999 CYLINDERKÄRNA 5600  13C26 32 000 142 7 0,042 

355958058999 CYLINDERKÄRNA 5800 27 005 120 6 0,035 

250893851999 CYLINDERKÄRNA 65251 SOUTH.ST. 24 600 109 5 0,032 

367019851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/8" 21 700 96 5 0,028 

3588680SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 3.0 19 120 85 4 0,025 

355959055999 CYLINDERKÄRNA 1800 14 757 66 3 0,019 

355958566999 CYLINDERKÄRNA 4800 13 333 59 3 0,017 

355969566999 CYLINDERKÄRNA 4823+5 13 000 58 3 0,017 

353970203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" V10 11 600 52 3 0,015 

367018051999 CYLINDERKÄRNA 6500 11 161 50 2 0,015 

395007055999 CYLINDERKÄRNA 1870 9 238 41 2 0,012 

2097140SQ999 CYLINDERKÄRNA 8720 STD TV 8 328 37 2 0,011 

367068051999 CYLINDERKÄRNA 6561:1 7 600 34 2 0,010 

354510055999 CYLINDERKÄRNA 4888 7022 31 2 0,009 

820464566999 CYLINDERKÄRNA 48M20 7000 31 2 0,009 

354050851999 CYLINDERKÄRNA 65251 MOGUL 5387 23,94 1 0,007 

355968566999 CYLINDERKÄRNA 4823+0 5100 23 1 0,007 

353978203999 CYLINDERKÄRNA 7661:1 4800 21 1 0,006 

353968203999 CYLINDERKÄRNA 7659 IC 3000 13,33 1 0,004 

357257089999 CYLINDERPLUG EURO +5 JPM 2830 12,58 1 0,004 

868607051999 CYLINDERKÄRNA 6567:3 2700 12 1 0,004 

355969058999 CYLINDERKÄRNA 5823+5 2500 11,11 1 0,003 

353213851999 CYLINDERKÄRNA 6559 IC 2269 10,08 1 0,003 

820464058999 CYLINDERKÄRNA 58M20 2211 9,83 0 0,003 

353631203999 CYLINDERKÄRNA 7600 GLOBAL 2149 9,55 0 0,003 

356071051999 CYLINDERKÄRNA 6500 ASSA UL 2137 9,50 0 0,003 

395046851999 CYLINDERKÄRNA 6571 2100 9,33 0 0,003 



BILAGA: 18, UPPDELNING AV DRIFTPROFILER - HÖGVOLYM 

 

 

 

49 

 

352852566999 CYLINDERKÄRNA 4851 1 1/8" 2100 9,33 0 0,003 

353969203999 CYLINDERKÄRNA 7600 ASSA UL V10 1900 8,44 0 0,002 

868607851999 CYLINDERKÄRNA 6567:3 1884 8,37 0 0,002 

352852058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 1/8" 1702 7,56 0 0,002 

353983203999 CYLINDERKÄRNA 7667:3 1600 7,11 0 0,002 

356071851999 CYLINDERKÄRNA 6500 ASSA UL 1500 6,67 0 0,002 

356077203999 CYLINDERKÄRNA IC YALE 1500 6,67 0 0,002 

367020051999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/4" 1257 5,59 0 0,002 

359534415999 CYLINDERKÄRNA 6M20 1245 5,53 0 0,002 

2097350S4999 CYLINDERKÄRNA 24 M20 1237 5,50 0 0,002 

820464055999 CYLINDERKÄRNA 48M20 1157 5,14 0 0,002 

2096790S4999 CYLINDERKÄRNA 2471 1131 5,03 0 0,001 

3595420SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 3.0 PD 920 4,09 0 0,001 

820464033999 CYLINDERKÄRNA 56M20 897 3,99 0 0,001 

353971203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/4" 876 3,89 0 0,001 

880611058999 CYLINDERKÄRNA CLIQ TERMINAL 811 3,60 0 0,001 

357238089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 45MM 810 3,60 0 0,001 

820428055999 CYLINDERKÄRNA 18M20 749 3,33 0 0,001 

3597200SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ M20 742 3,30 0 0,001 

367020851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/4" 656 2,92 0 0,001 

367018851999 CYLINDERKÄRNA 6500 598 2,66 0 0,001 

209638089999 CYLINDERPLUG EURO +0 JPM A2P 572 2,54 0 0,001 

250894203999 CYLINDERKÄRNA 76251 SOUTH.ST. 550 2,44 0 0,001 

355967058999 CYLINDERKÄRNA 1823+5 520 2,31 0 0,001 

357246089999 ROUND CYLINDERPLUG IN 33MM 520 2,31 0 0,001 

250869033999 CYLINDERKÄRNA 1608  13C26 501 2,23 0 0,001 

868986851999 CYLINDERKÄRNA 6523 500 2,22 0 0,001 

2097620SQ999 CYLINDERKÄRNA 1650 RUKO 394 1,75 0 0,001 

868982415999 CYLINDERKÄRNA 623 UK 350 1,56 0 0,000 

868233051999 CYLINDERKÄRNA 65681 347 1,54 0 0,000 

354510058999 CYLINDERKÄRNA 5888 293 1,30 0 0,000 

357239089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 50MM 280 1,24 0 0,000 

354833203999 CYLINDERKÄRNA 7623+0 260 1,16 0 0,000 

360193055999 CYLINDERKÄRNA 4816 257 1,14 0 0,000 

367069051999 CYLINDERKÄRNA 6563:1 222 0,99 0 0,000 

391197058999 CYLINDERKÄRNA 5818 211 0,94 0 0,000 

3597530S4999 CYLINDERKÄRNA 4451 1 1/8 208 0,92 0 0,000 

868649051999 CYLINDERKÄRNA 6565-11/12 199 0,88 0 0,000 
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367069851999 CYLINDERKÄRNA 6563:1 150 0,67 0 0,000 

868984851999 CYLINDERKÄRNA 6523+5 140 0,62 0 0,000 

354942058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 3/8" 137 0,61 0 0,000 

360193033999 CYLINDERKÄRNA 5616 132 0,59 0 0,000 

3597520S4999 CYLINDERKÄRNA 4488 131 0,58 0 0,000 

3601910S4999 CYLINDERKÄRNA 2416 127 0,56 0 0,000 

395073051999 CYLINDERKÄRNA 6575 125 0,56 0 0,000 

820428058999 CYLINDERKÄRNA 18M20 110 0,49 0 0,000 

367021851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 3/8" 105 0,47 0 0,000 

356639058999 CYLINDERKÄRNA 1851 1 1/8" 100 0,44 0 0,000 

492364058999 CYLINDERKÄRNA 5870 88 0,39 0 0,000 

250853055999 CYLINDERKÄRNA 4808 82 0,36 0 0,000 

353979203999 CYLINDERKÄRNA 7663:1 71 0,32 0 0,000 

367023051999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 5/8" 70 0,31 0 0,000 

360193058999 CYLINDERKÄRNA 5816 67 0,30 0 0,000 

492365051999 CYLINDERKÄRNA 6570 63 0,28 0 0,000 

391197055999 CYLINDERKÄRNA 4818 60 0,27 0 0,000 

2096700S4999 CYLINDERKÄRNA 2451 1 1/8 50 0,22 0 0,000 

2097220SQ999 CYLINDERKÄRNA 8766 TV 50 0,22 0 0,000 

395007058999 CYLINDERKÄRNA 1870 50 0,22 0 0,000 

868986051999 CYLINDERKÄRNA 6523 50 0,22 0 0,000 

357240089999 ROUND CYLINDERPLUG OUT 60MM 50 0,22 0 0,000 

367045415999 CYLINDERKÄRNA 651 1 1/8" UK 50 0,22 0 0,000 

2097630SQ999 CYLINDERKÄRNA 2650 RUKO 41 0,18 0 0,000 

356154058999 CYLINDERKÄRNA TIMELOCKS 41 0,18 0 0,000 

361281415999 CYLINDERKÄRNA 616 UK 40 0,18 0 0,000 

2097640SQ999 CYLINDERKÄRNA 1612 RUKO 36 0,16 0 0,000 

820431203999 CYLINDERKÄRNA 76M20 34 0,15 0 0,000 

354943058999 CYLINDERKÄRNA 5851 1 5/8" 31 0,14 0 0,000 

868649851999 CYLINDERKÄRNA 6565-11/12 30 0,13 0 0,000 

3597180SQ999 CYLINDERKÄRNA CLIQ 70 25 0,11 0 0,000 

367195051999 CYLINDERKÄRNA 6518 16 0,07 0 0,000 

354511051999 CYLINDERKÄRNA 6588 14 0,06 0 0,000 

3598390S4999 CYLINDERKÄRNA 4410 13 0,06 0 0,000 

3597510S4999 CYLINDERKÄRNA 4418 10 0,04 0 0,000 

358107203999 CYLINDERKÄRNA 7618 10 0,04 0 0,000 

353977203999 CYLINDERKÄRNA 7651 2" 10 0,04 0 0,000 

250853033999 CYLINDERKÄRNA 5608  13C26 5 0,02 0 0,000 
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492364055999 CYLINDERKÄRNA 4870 4 0,02 0 0,000 

2096800S4999 CYLINDERKÄRNA 2408 2 0,01 0 0,000 

367061415999 CYLINDERKÄRNA 661:1 UK 2 0,01 0 0,000 

356642203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" 2 0,01 0 0,000 

353975203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 3/4" 2 0,01 0 0,000 

    

173 
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Årsbehov 

Antal 

artikelnummer Antal artiklar 

% av antal 

artikelnummer 

% av antal 

artiklar 

   1-250                  167              11 700                    0,49                  0,01     

   251-500                    41              15 500                    0,12                  0,02     

   501-1000                    41              29 950                    0,12                  0,03     

   1001-4000                    50              99 500                    0,15                  0,11     

   4001-15000                    28            216 500                    0,08                  0,24     

   15001->                    12            539 000                    0,04                  0,59     

   

 

                 339            912 150                    1,00                  1,00     

   

        

        

        

Årsbehov Antal artiklar Batchstorlek 

Antal batcher 

(antal ställ) 

% av antal 

batcher 

Antal 

batcher 

per dag 

  1-250 11 700 250 164 0,06 

   251-500 15 500 250 62 0,02 

   501-1000 29 950 250 120 0,04 

   1001-4000 99 500 250 398 0,15 1,85 

  4001-15000 216 500 250 866 0,32 4,03 

  15001-> 539 000 500 1 078 0,40 5,01 

  

 

912150 

 

2688 1,00 

   

        

 

Antal dagar: 225 

     

 

  250 
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Kapacitetskalkyl Driftar 
   

        
Typ av cell 

       
Bestämma, men ändrar ej uträkningar     

    
Rubriker       

    
Valbara variabler som ändrar utfall     

    
Utfall       

    

        

 
In-parametrar 

      

        
Maskin Cykeltid (s)   Ställtid (min) TAK -tal   Beläggning  

 
Drift 1 3   15 0,9   0,8 

 
Drifr 2 3   45 0,9   0,8 

 

        
         Produktionstid / dag (timmar) 

      

        

Typ av produktion Timmar 
 

Maskin 
Valt 

värde 
 

Produkionsdagar / år 
 

Dag + utyck 20 
 

Drift 1 7,1 
 

225 
 

Dag 15 
 

Drift 2 7,1 
   

Natt + Helg 9 
      

Dag + Natt + Helg 24 
      

        

Maskin Batchstorlek (Medel) 
 

Volym att 
tillverka 

Antal 

   
Drift 1 500 

 
Drift 1 763000 

 
116 artikelnummer, 12 driftvarianter 

Drift 2 250 
 

Drift 2 204000 
 

224 artikelnummer, resten av 
driftvarianterna 

   
Totalt 967000 

   

        

 
Ut-parametrar 

      

        
Maskin   Verklig produktionstid / dag Maskintimmar / år 

 
Drift 1 5 1 150    

 
Drifr 2 5 1 150    

 
Summa 10 

  
2 300    
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Maskin Antal ställ (per år) Ställtid (h) 
Andel 
ställtid 

(h) 
   

Tornos 13  402001 1 526      382 0,38 
   

Tornos 13  402002 816      612 0,62 
   

Summa 2 342      994 1,00 
    

 
 
 
 

       
Tid kvar till prod Antal ställ per dag 

      
769 7 

      
538 4 

      
1307 10 

       
 

       

Maskin Kapacitet / år exkl. ställ 

 

Kapacitet / år 
inkl. ställ 

    
Drift 1 1 380 240    

 
922 440 

    
Drift 2 1 380 240    

 
645 840 

    
Summa 2 760 480    

 
1 568 280 

    

        

        
Maskin 

  Andel ställ per 
maskintimme     

   
Drift 1 0,33 

   
Drift 2 0,53 

   
Snitt 0,43 

    

        

        

        
Minst totala batchstorlek i högvolymsdriften för att klara av att göra årsbehovet på tillgänglig tid 

 

        
Tillgänglig tid (h) 1 150 

      
Tid att producera 
årsbehovet (h) 

636 

      
Tid att ställa på 514 

      
Max antal ställ 4 601 

      

Max antal ställ efter 
körtid 2 057 

      
Minsta batchstorlek 371 
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Max antal ställ per dag 9 

      
Antal ställ per dag 7 

      

        
Max kapacitet i högvolymsdriften en enskild dag vid en vald genomsnittlig batchstorlek 

 

        
Batchstorlek 500 

 
st 

    
Tid för ett ställ 15 

 
min 

    
Tid, att köra en batch 25 

 
min 

    
Ställ + körtid, för en 
batch 

40 

 
min 

    
Tillgänglig tid per skift 307 

 
min 

    
Antal batcher 8 

 
st batcher 

    

        Totalt antal kärnor 
(dag)                       3 834     

 
st 

    
Totalt antal kärnor (år)                   862 650     

 
st 
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Kapacitetskalkyl kärntillverkning, fleroperationssvarvar 

       Typ av cell 

      Bestämma, men ändrar ej uträckningar 
   Rubriker       
   Valbara variabler som ändrar utfall 
   Utfall       
   

       

 

In-parametrar 
   

       Maskin Cykeltid (s)   Ställtid (min) TAK -tal   Beläggning  

Tornos 13  402001 120   0 0,9   0,8 

Tornos 13  402002 120   0 0,9   0,8 

Tornos 13  402003 120   30 0,9   0,8 

Tornos 13  402004 120   30 0,9   0,8 

Tornos 13  402005 120   30 0,9   0,8 

Tornos 13  402006 120   45 0,9   0,8 

Tornos 13  402007 120   45 0,9   0,8 

Tornos 13  402008 120   120 0,9   0,8 

Tornos 26  402010 120   60 0,9   0,8 

Imas Flex   402011 75   30 0,9   0,8 

Traub 26    406007 400   60 0,9   0,8 

                Produktionstid / dag (timmar) 
   

       Typ av 
produktion Timmar 

 
Maskin 

Valt 
värde 

 

Produkionsdagar / 
år 

Dag + utyck 20 
 

Tornos 13 20 
 

315 

Dag 15 
 

Tornos 26 20 
  Natt + Helg 9 

 
Imas Flex 20 

  Dag + Natt + 
Helg 24 

 
Traub 26 20 

  

       Maskin Batchstorlek 
     Tornos 13  402001 250 
     Tornos 13  402002 250 
     Tornos 13  402003 500 
     Tornos 13  402004 500 
     Tornos 13  402005 500 
     Tornos 13  402006 500 
     Tornos 13  402007 500 
     Tornos 13  402008 100 
     Tornos 26  402010 500 
     Imas Flex   402011 500 
     Traub 26    406007 500 
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Ut-parametrar 
   

       Maskin   Verklig produktionstid / dag Maskintimmar / år 

Tornos 13  402001 14 4 536    

Tornos 13  402002 14 4 536    

Tornos 13  402003 14 4 536    

Tornos 13  402004 14 4 536    

Tornos 13  402005 14 4 536    

Tornos 13  402006 14 4 536    

Tornos 13  402007 14 4 536    

Tornos 13  402008 14 4 536    

Tornos 26  402010 14 4 536    

Imas Flex   402011 14 4 536    

Traub 26    406007 14 4 536    

Summa 

   
49 896    

       

 
Ställ 

     

       
Maskin Kapacitet / år exkl. ställ Antal ställ 

Ställtid 
(h)   

Andel ställtid 

Tornos 13  402001 136 080      544 0   0,00 

Tornos 13  402002 136 080      544 0   0,00 

Tornos 13  402003 136 080      272 136   0,03 

Tornos 13  402004 136 080      272 136   0,03 

Tornos 13  402005 136 080      272 136   0,03 

Tornos 13  402006 136 080      272 204   0,05 

Tornos 13  402007 136 080      272 204   0,05 

Tornos 13  402008 136 080      1361 2722   0,66 

Tornos 26  402010 136 080      272 272   0,07 

Imas Flex   402011 217 728      435 218   0,05 

Traub 26    406007 40 824      82 82   0,02 

Summa 1 483 272 
 

4600 4110 
 

1 
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Maskin 
  Andel ställ per 
maskintimme     

  Tornos 13  402001 0,00 
  Tornos 13  402002 0,00 
  Tornos 13  402003 0,03 
  Tornos 13  402004 0,03 
  Tornos 13  402005 0,03 
  Tornos 13  402006 0,05 
  Tornos 13  402007 0,05 
  Tornos 13  402008 0,60 
  Tornos 26  402010 0,06 
  Imas Flex  402011 0,05 
  Traub 26    406007 0,02 
  Summa 0,082 
   

        
 

 
 

      

 

Total kapacitet 
   

       
Maskin Kapacitet / år 

Kapacitet / prod. 
dag 

   Tornos 13  402001 136 080    432 
   Tornos 13  402002 136 080    432 
   Tornos 13  402003 131 998    419 
   Tornos 13  402004 131 998    419 
   Tornos 13  402005 131 998    419 
   Tornos 13  402006 129 956    413 
   Tornos 13  402007 129 956    413 
   Tornos 13  402008 54 432    173 
   Tornos 26  402010 127 915    406 
   Imas Flex   402011 207 277    658 
   Traub 26    406007 40 089    127 
   Summa 1 357 779 4310 
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Krävd ställtid vid en viss batchstorlek i en Tornos 

Batchstorlek (st) 500 

  Cykeltid (s) 115 

  Tid, att köra en batch (min) 958 

  Tillgänglig tid per skift (min) 1037 

  Antal batcher (st) 1 

  Antal kärnor per dag (st) 500 

  Max ställtid (min) 78 
  

    Batchstorlek (st) 250 

  Cykeltid (s) 115 

  Tid, att köra en batch (min) 479 

  Tillgänglig tid per skift (min) 1037 

  Antal batcher (st) 2 

  Antal kärnor per dag (st) 500 

  Max ställtid (min) 39 
  

    Krävd batchstorlek vid en viss ställtid i en Tornos 

Tillgänglig tid per skift (min) 1037 

  Antal kärnor per dag (st) 500 

  Cykeltid (s) 115 

  Tid, att köra dygnsbehovet (min) 958 

  Tillgänglig ställtid (min) 78 

  Ställtid (min) 60 

  Antal batcher per dag (st) 1,3 

  Batchstorlek (st) 382 

  

    Tillgänglig tid per skift (min) 1037 

  Antal kärnor per dag (st) 500 

  Cykeltid (s) 115 

  Tid, att köra dygnsbehovet (min) 958 

  Tillgänglig ställtid (min) 78 

  Ställtid (min) 30 

  Antal batcher per dag (st) 2,6 

  Batchstorlek (st) 191 
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Krävd ställtid vid en viss batchstorlek i Drift 1 

Batchstorlek (st) 250 

  Tid, att köra en batch (min) 12,5 

  Tillgänglig tid per skift (min) 307 
  

Antal batcher (st) 14 

  Antal kärnor per dag (st) 3464 

  Max ställtid (min) 9,64 
  

    Batchstorlek (st) 500 

  Tid, att köra en batch (min) 25 

  Tillgänglig tid per skift (min) 307 

  Antal batcher (st) 7 

  Antal kärnor per dag (st) 3464 

  Max ställtid (min) 19,27 
  

          
 Krävd batchstorlek vid en viss ställtid i Drift 1 

Tillgänglig tid per skift (min) 307 

  Antal kärnor per dag (st) 3464 

  Tid, att köra dygnsbehovet (min) 173 

  Tillgänglig ställtid (min) 134 

  Ställtid (min) 10 

  Antal batcher per dag (st) 13,4 

  Batchstorlek (st) 259 

  

    

    Tillgänglig tid per skift (min) 307 

  Antal kärnor per dag (st) 3464 

  Tid, att köra dygnsbehovet (min) 173 

  Tillgänglig ställtid (min) 134 

  Ställtid (min) 15 

  Antal batcher per dag (st) 8,9 
  Batchstorlek (st) 389 
  

    

    Tillgänglig tid per skift (min) 307 

  Antal kärnor per dag (st) 3464 

  Tid, att köra dygnsbehovet (min) 173 

  Tillgänglig ställtid (min) 134 

  Ställtid (min) 20 

  Antal batcher per dag (st) 6,7 
  Batchstorlek (st) 519 
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MLT =   

 
 

      Q = 250 

         

 

MLT Tsu Q Toi Tnoi Order tid Kötid Transport Inspektion 

Tornos 2 036 30 250 2,000 1 506 2 1 500 2 2 

Tvätt 100 - 250 0,014 96 2 90 2 2 

Drift 334 15 250 0,050 306 2 300 2 2 

Tvätt 190 - 250 0,014 186 2 180 2 2 

Borrskydd 212 5 250 0,083 186 2 180 2 2 

          

  

Minuter Timmar Dagar (2-skift) MLT / st 

   Från Tornos - L70         2 870                     48               3,4     

 

11,48 

   Från L72 (Drift) - L70             735                     12               0,9     

 

2,94 

                       

          Q = 500 

         

 

MLT Tsu Q Toi Tnoi Order tid Kötid Transport Inspektion 

Tornos 4 036 30 500 2,000 3 006 2 3 000 2 2 

Tvätt 193 - 500 0,014 186 2 180 2 2 

Drift 526 15 500 0,050 486 2 480 2 2 

Tvätt 193 - 500 0,014 186 2 180 2 2 

Borrskydd 413 5 500 0,083 366 2 360 2 2 

          

  
Minuter Timmar Dagar (2-skift) MLT / st 

   Från Tornos - L70         5 361                     89               6,3     

 

10,72 

   Från L72 (Drift) - L70         1 132                     19               1,3     

 

2,26 

                       

          Q = 3000 
         

 
MLT Tsu Q Toi Tnoi Order tid Kötid Transport Inspektion 

Tornos 15 036 30 3 000 2,000 9 006 2 9 000 2 2 

Tvätt 268 - 3 000 0,014 226 2 220 2 2 

Drift 891 15 3 000 0,050 726 2 720 2 2 

Tvätt 408 - 3 000 0,014 366 2 360 2 2 

Borrskydd 1 220 5 3 000 0,083 966 2 960 2 2 

          

          

  

Minuter Timmar Dagar (2-skift) MLT / st 

   Från Tornos - L70      17 823                  297            20,9     

 

5,94 

   Från L72 (Drift) - L70         2 519                     42               3,0     
 

0,84 
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Artikelnummer Benämning 
Lagersaldo 

L70 

Förbrukning 

2008 

Prognos 

2009 
kostnad/st 

Lagervärde i 

kr 
Täcktid 

Ordervolym 

(2008) 

Omvandlade 

ordervolymer 

till 2009 års 

prognoser 

Värde på 

en batch 

2009 

2096440S4999 CYLINDERKÄRNA 4400 137 46 926 82 808 16,90 2 315 0,37       3 500                  6 250        105 625     

2096430S4999 CYLINDERKÄRNA 2400 0 41 761 35 788 14,83 0 0,00       3 500                  3 000          44 490     

3598790S4999 CYLINDERKÄRNA 44 M20 503 17 764 32 673 19,42 9 768 3,46  -               2 500          48 550     

355958055999 CYLINDERKÄRNA 4800 737 76 464 103 453 12,69 9 353 1,60       5 500                  7 500          95 175     

355959055999 CYLINDERKÄRNA 1800 503 48 826 14 757 11,00 5 533 7,67       3 500                  1 000          11 000     

355959058999 CYLINDERKÄRNA 1800 40 51 637 109 130 11,00 440 0,08       4 000                  8 500          93 500     

355958058999 CYLINDERKÄRNA 5800 295 73 323 27 005 12,67 3 738 2,46       5 500                  2 000          25 340     

367018051999 CYLINDERKÄRNA 6500 1 724 11 684 11 161 16,65 28 705 34,75  -                  750          12 488     

250893851999 CYLINDERKÄRNA 65251 SOUTH.ST. 5 152 33 790 24 600 13,55 69 810 47,12       2 500                  1 750          23 713     

367019851999 CYLINDERKÄRNA 6551 1 1/8" 2 368 19 794 21 700 15,47 36 633 24,55       1 250                  1 500          23 205     

352582033999 CYLINDERKÄRNA 5600  13C26 50 25 684 32 000 13,18 659 0,35       2 750                  3 500          46 130     

492053042999 CYLINDERKÄRNA ROBUR 0 37 472 32 114 5,87 0 0,00  -               2 250          13 208     

357256089999 CYLINDERPLUG EURO 0 JPM 3 129 41 378 48 770 18,45 57 730 14,44  -               3 500          64 575     

367040415999 CYLINDERKÄRNA 601 UK 3 406 50 695 35 908 9,07 30 892 21,34       1 750                  1 250          11 338     

355958566999 CYLINDERKÄRNA 4800 678 11 655 13 333 13,89 9 417 11,44  -               1 000          13 890     

355969566999 CYLINDERKÄRNA 4823+5 520 10 613 13 000 18,28 9 506 9,00  -               1 000          18 280     

353970203999 CYLINDERKÄRNA 7651 1 1/8" V10 1 983 12 002 11 600 18,41 36 507 38,46  -               1 000          18 410     

  
21 225 611 468 649 800 

 

311 005 

  

48250 668915 
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Omvandlade ordervolymer till 2009 års 

prognoser 

Kärnor per 

dag 2008 

Täckdagar för en 

batch 

Kärnor per 

dag 2009 

6250 209 17 368 

3000 186 19 159 

2500 79 16 145 

7500 340 16 460 

1000 217 16 66 

8500 229 17 485 

2000 326 17 120 

750 52 16 50 

1750 150 17 109 

1500 88 14 96 

3500 114 24 142 

2250 167 16 143 

3500 184 16 217 

1250 225 8 160 

1000 52 16 59 

1000 47 16 58 

1000 53 16 52 
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Säkerhetslager 1,25 

Buffertlager 1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Benämning Prognos 2009 EOK SL + BL 
Medelvolym i 

lager 

Medelvärde i 

lager 

355959058999 1800 109 130 3 665 2 061 3 894 42 833 

355958055999 4800 103 453 3 568 2 007 3 791 48 112 

2096440S4999 4400 82 808 3 192 1 796 3 392 57 324 

209736 ÄMNE 4720 DP 70 000 2 935 1 651 3 119 26 852 

357256089999 EURO 0 JPM 48 770 2 450 1 378 2 603 48 028 

209756 
ÄMNE RUKO 
RS1660 

41 366 2 256 1 269 2 397 29 967 

367040415999 601 UK 35 908 2 102 1 183 2 234 20 259 

2096430S4999 2400 35 788 2 099 1 181 2 230 33 069 

3598790S4999 44 M20 32 673 2 005 1 128 2 131 41 377 

492053042999 ROBUR 32 114 1 988 1 118 2 112 12 399 

352582033999 5600  13C26 32 000 1 985 1 116 2 109 27 791 

355958058999 5800 27 005 1 823 1 025 1 937 24 542 

250893851999 65251 SOUTH.ST. 24 600 1 740 979 1 849 25 051 

367019851999 6551 1 1/8" 21 700 1 634 919 1 736 26 862 

209752 
ÄMNE RUKO 

RS1650 
18 570 1 512 850 1 606 19 822 

355959055999 1800 14 757 1 348 758 1 432 15 751 

209755 
ÄMNE RUKO 

RS1607 
13 853 1 306 734 1 387 21 657 

355958566999 4800 13 333 1 281 721 1 361 18 905 

355969566999 4823+5 13 000 1 265 712 1 344 24 568 

209742 
ÄMNE RUKO 

RH1607 
11 995 1 215 683 1 291 23 238 

353970203999 7651 1 1/8" V10 11 600 1 195 672 1 270 23 372 

209745 
ÄMNE RUKO 

RH1650 
11 291 1 179 663 1 253 18 249 

367018051999 6500 11 161 1 172 659 1 245 20 734 

209748 
ÄMNE RUKO 

RH2650 
10 143 1 117 628 1 187 17 807 

  827 018 46 033 25 893 48 910 668 570 
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Exempel: EOK - 109 130 i årsvolym 

Efterfrågan per tidsenhet 109 130 

Ordersärkostnaden per ordertillfälle 200 

Lagerhållningssärkostnad i % 0,25 

Artikelvärde per styck 13 

  

 Ekonomisk orderstorlek 3 665 

 


