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SAMMANFATTNING 
 

Det är vanligt att Svenska företag har leveranssäkerhetskrav på sina underleverantörer. Det är 

normalt att företag får problem att leverera varorna i tid till sina kunder ibland, vilket kan 

medföra stor ekonomisk förlust för företaget. Denna rapport är resultatet av ett examensarbete 

vid Mälardalens Högskola som utförts på uppdrag av International Aluminium Casting AB i 

Eskilstuna.  

Syftet med denna rapport är att se över IAC:s fabrik i Eskilstuna ute på Vilsta, för att kartlägga 

deras tillverkningsprocess och identifiera problemområden i tillverkningen som kan ha direkta 

effekter på leveranssäkerheten. 

För att uppnå syftet med arbetet utfördes först en litteraturstudie inom området effektiv 

produktion, följt av en empirisk studie som utfördes i fabriken på företaget. Detta ger arbetet en 

hög betryggande anknytning om hur verkligheten ser ut och ger innehållet en bekräftelse emot 

teorin inom området. En noggrann nulägesbeskrivning utfördes för att få en konkret bild över 

hur tillverkningsprocessen gick till och för att kunna se vart i processen det finns problem, vilket 

skulle kunna påverka företagets förmåga att leverera sina varor i tid till kunden. Arbetet 

resulterar till sist i tre koncept som är förslag på hur företaget skulle kunna öka sin 

leveranssäkerhet och få en effektivare tillverkningsprocess. 

En problemidentifiering genomfördes för att se över vart företaget skulle kunna tänkas rikta 

sina framtida utvecklingsmöjligheter för effektivisera sin tillverkning för att få en starkare 

leveranssäkerhet. Problemidentifieringen utfördes i flera steg, där företaget ensamma först fick 

identifiera sin syn på vilka problem dem hade, följt av författarnas uppfattningar baserade på 

intervjuer och empiriska studier. Till sist intervjuades externa konsulter, varav en fick göra 

studiebesök på företaget för att få en professionell validering av företaget och stötta upp 

föregående uttalande. Detta resulterade i många uppfattningar och synvinklar på saker som 

företaget kan utveckla och växa av. 

Rapporten avslutas med en diskussion om resultatet och vilka studier som inte hanns med och 

förslag på områden av framtida utveckling av detta arbete.  
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ABSTRACT 
 

It is common that companies in Sweden have demands about the delivery performance from the 

sub suppliers. It is normal for a company to have problems about deliver their goods to the 

customer on time, this could cause big economical loss for the company. This report is the result 

of a thesis at Mälardalens Högskola that has been executed on behalf of the company 

International Aluminum Casting AB. 

The purpose of this work is to oversee IACs factory in Eskilstuna at the Vilsta location, to map 

there production process and identify problem areas in the production which can have a direct 

effect on the delivery performance.  

To fulfill the purpose of this assignment a literature study was conducted within the area subject 

of effective production, followed by an empirical study that was conducted in the factory at the 

company. This gives the thesis’s a high relation to how the factory works today and gives the 

content verification towards the theory within the area. A detailed situation analyze was 

conducted to get a substantially view of the production process worked to be able to see where 

problems may lay in the process. This could affect the company delivery performance on time to 

customers. The thesis result into three different concepts to which is a recommendation to the 

company in order to improve their delivery performance and get a more effective production 

process. 

A problem identification process was carried out for looking over the company’s future 

development possibilities to increase their production efficiency and get a stronger delivery 

performance. The problem identification was performed in several different steps. Where the 

company itself was able to put their own view of the company and things they know needs to be 

dealt with. Followed by the writers view opinions based on interviews and the empirical study. 

At last interviews with external consult were conducted which even were able to come and visit 

the company to get a professional opinion to validate the company and backup previous 

statements. These results in many different apprehensions and point of view about things the 

company could do to develop and grow of.  

The report closes with a discussion about the result and which studies that was excluded 

because of lack of time and proposal on areas for future development within this thesis work. 
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ORDLISTA 
Denna rapport förutsätter att läsaren har förkunskaper inom logistik och produktionstermer. Av 

den anledningen är enbart termer som berör IAC:s produktion med i ordlistan. 

Artikel 8114: Cover (skyddskåpa till Volvo) 

Artikel 8115: Oljefilterhus, en artikel i IAC:s sortiment som används till lastvagnar 

Artikel 8116:Oil Strainer (oljesil) till Volvo 

Artikel 8125:Hus till Volvo 

Artikel 8126:Lock till Volvo 

Artikel 8127:Lock till Volvo 

Artikel 8135: Sealing shield (tätningslock) till Volvo 

Artikel 8136: Piston (kolv) till Volvo 

Degel: Ett slags värmekärl där smältan förvaras innan gjutning. 

ExtendSim: Ett simuleringsprogram som används för att simulera ett produktionsflöde till exempel. 

Fixtur: En anordning som används för att hålla fast ett arbetsstycke i verktygsmaskinen. 

Förädlingsblandare: En operation där man tillsätter natrium för att förändra egenskapen hos aluminiumet 

(smältan). 

Gradning: En operation där man slipar bort överflödigt material (grader: oönskad vall som bildas vid 

bearbetningen) 

Handblästring: En slipmetod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller 

stålpartiklar mot arbetsstycket som sker för hand.  

IAC: International Aluminium Casting. 

Kallåldring: Lagring vid rumstemperatur av härdbara aluminiumlegeringar under en viss tid efter 

värmebehandling. 

Kokillgjutning: Kokillgjutning är gjutning av lättmetaller i en gjutform av metall.  

Kväsgasspolning: Man spolar ner kväve i aluminumsmältan för att rena smältan från föroreningar 

Kärnmakeri: Arbetsstation där man tillverkar sandkärnorna.  

Mazak: En tvåaxlig bearbetningsmaskin (7243).  

MONITOR: Ett affärssystem som är utvecklat för produkttillverkande företag. . 

Natrium: Natrium är ett metalliskt grundämne som används vid förädling av aluminiumsmältan. 

Sandkärna: Sandkärnan är en temporär detalj som krävs för att kunna utföra en gjutning, utan den skulle 

inte det vara möjligt att gjuta detaljer med hålrum, den avlägsnas efter gjutningen och den består av sand 

sammansatt med lim.  

Simulering: En virtuell efterlikning av originalet för att kunna studera olika scenarion. 
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Smälta: Aluminium i flytandeform.  

Strontium: Ett förädlingsämne som används till aluminiumsmältan. 

Svarvning: En metod för skärande bearbetning utav detaljer. 

Trycktest: Kvalitetssäkring av artikel då man kollar att detaljen håller tätt. 

Tvätt: Urspolning av sandkärnor och smuts. 

Uppvärmningstid: Tiden det tar att värma upp ugnen/kokillformen. 

Vagga: Gjutningsmaskinen som vippar ner smältan för bästa möjliga gjutning.  

Varmåldring: Värmebehandling som utförs på utskiljningshärdande legeringar för att åstadkomma hög 

hållfasthet.  

Vattenbad: Snabbkylning av detaljer i vatten som sker strax efter värmebehandling. 

Visio: Visualiseringsprogram för att ta fram en värdeflödesanalys 

Värmebehandling: En process som sker i en slags ugn där gjutna detaljer värms upp för att uppnå önskade 

egenskaper och bränna bort sandkärna 
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt tas bakgrund och grundläggande information om företaget upp, samt syfte och 

avgränsningar för examensarbetet. 

1.1 BAKGRUND 
International Aluminium Casting AB (IAC) är ett aluminiumgjuteri med specialkunskap om 

Kokill- och pressgjutning. IAC tillverkar sina produkter från gjutämne till färdig produkt, vilket 

inkluderar skärande bearbetning, ytbehandling och montering.  

Företaget grundades år 1922 och hade då enbart kokillgjutning. År 1948 fick IAC sin första 

pressgjutningsmaskin installerad.  

Idag har IAC 220 anställda och omsätter cirka 220 miljoner kronor. IAC finns i två länder, 

Sverige och Estland och har tre fabriker varav två ligger i Sverige, Eskilstuna. IAC gjuter cirka 

2800 ton aluminium per år och har sammanlagt över 18000 kvadratmeter produktionsyta.  

Affärsidé 

”International Aluminium Casting AB är en kompetent leverantör av produkter i aluminium. Vår 

vision är att bli det ledande aluminiumgjuteriet i Sverige inom såväl pressgjutning som 

kokillgjutning. 

Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder. Vi vet av erfarenhet att tidigt och nära 

samarbete med våra kunder skapar såväl större processtabilitet som processeffektivitet i vår 

produktion. Detta i sin tur borgar för hög kvalité och konkurrenskraftig prisbild på våra 

produkter.” 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

 
Problembakgrund 

IAC har två fabriker i Eskilstuna, vilka är Gredby och Vilsta fabrikerna. Vilsta fabriken som ligger 

i fokus för detta examensarbete tillverkar aluminiumdetaljer genom kokillgjutning till kunder 

såsom Volvo, Scania och Atlas Copco. Vilsta fabriken har idag problem med att möta kraven på 

leveranssäkerhet till kund. Speciellt utsatt är deras storkund Volvo, där de har leveranser till 

Volvo Power Train i köping och Volvo i Skövde. Leveranssäkerhet varierar mycket från vecka till 

vecka, då den har varit farligt låg men har efter det växt sig starkare. Volvo kräver en 

leveranssäkerhet på minst 98%, men målet ligger på att komma till 100%. 

 IAC planerar att utforma en ny fabrikslayout som är tänkt ska förbättra tillverkningsprocessen. 

Genomförandet av den nya layouten är redan igång, men planeras vara helt genomförd till 

årsskiftet.  
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Projektdirektiv 

IAC:s givna direktiv angående vad som examensarbetet ska innehålla är följande: 

 Kartläggning av tillverkningen av Vilsta fabriken 

 Identifiera problem i tillverkning 

 Jämföra deras nuvarande och kommande fabrikslayout 

 Arbeta fram lösningsförslag på leveranssäkerhetsproblem och andra eventuella problem 

angående tillverkningen 

IAC har gett relativt fria händer för examensarbetet då de är mest intresserade av vad 

studenterna kan finna för områden och saker som kan förbättras. Därför är en detaljerad 

problemanalys och problemidentifiering ett huvudmål i examensarbetet med en presentation av 

varje igenkännande.  

1.3 SYFTE 
Syftet för detta examensarbete är att utreda Vilsta fabrikens leveranssäkerhetsproblem till 

Volvo och komma med förslag till hur IAC kan göra sin tillverkningsprocess enklare och 

stabilare. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Avgränsningar av examensarbetet gjordes tillsammans med företaget för att få en rimlig nivå på 

examensarbetet och dess tidsbegränsning på 20 veckor.  

Avgränsningarna innebär att fokus ligger enbart på Vilsta fabrikens leveranssäkerhetsproblem 

till Volvo. Detta innefattar åtta artiklar av Volvos sortiment och inom dessa avgränsningar ska 

tillverkningen vara i fokus. Andra områden så som personalfrågor, ekonomi etc. kommer att 

ligga i andra hand. På grund av tidsbegränsningen så kommer endast lösningsförslag 

presenteras, vilket innebär att implementering och uppföljning kommer uteslutas. 
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2. METOD 
Detta kapitel avser lyfta fram författarnas vetenskapliga åsikter samt att presentera planeringen 

och strategin över arbetets gång genom diskussion. Slutligen kommer kapitlet att presentera 

validiteten och kvalitetsförsäkran av materialet. 

2.1 VETENSKAPSTEORIER  
Vetenskapliga teorier är olika synsätt på hur sökandet av kunskap går till. Historiskt sett har det 

växt fram tre vetenskapsteoretiska traditioner vilka är Positivism, Hermeneutik och Kritisk 

rationalism. 

Positivism 

Positivismen utvecklades runt 1920-talet från Russell, Camap, Wittgenstien filisofiska 

diskussioner. Positivism ansågs vara sökandet av sann kunskap genom en naturvetenskaplig 

metodinriktning, vanligen kvantitativa metoder. Kunskap ska kunna förklaras och bevisas med 

empiriska studier och verifiering av teorier och bör vara så objektiv som möjligt. Metafysiska 

spekulationer som inte går att förklara med empiriska studier som exempel Platon anses inte 

höra till vetenskap. 

Hermeneutik 

Hermeneutik utvecklades av Hegel, Heidegger som strävar efter att uppnå en högre grad av 

subjektiv förståelse. Hermeneutik är tolkningen av verkligheten med en samhällsvetenskaplig 

inriktning där kontexten är en mycket viktig del av hermeneutiken. Dessa tolkningar kan vara 

att tolka en bok, konstverk, historia, eller liknande. Hermeneutiken använder sig nästan aldrig av 

kvantitativa metoder och söker en bättre helhets bild än vad Positivismen ser.  

Kritisk rationalism 

Kritisk rationalism utvecklades från Popper, K och bygger på att en teori inte går att verifiera 

utan att man kan bara genom empiriska studier förkasta de falska (falsifiera).  

 ”En teori som inte princip kan förkastas genom empiriska observationer är inte 

vetenskap. 

 Teorier som alltid förklarar och stämmer med allting är inte vetenskap – de är religion 

eller metafysik. 

 Ju troligare teori desto bättre – s k djärva hypoteser – om det visar att den inte går att 

förkasta." 

Slutsatsen av kritisk rationalism är att alla teorier/hypoteser ska kunnas falsifieras. En 

misslyckad falsifiering leder bara till en provisorisk sanning.1 

  

                                                             
1 Cmkovic, G. D., 2012. Grundläggande vetenskapsteori. Västerås: Mälardalens Universitet. 
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2.2 METODVAL 
Enligt många forskare så som Alan Bryman (2009), Miles & Huberman (1994) finns det tre stora 

metoder att samla data genom.  

Under tidigt 1900-talet fanns en datainsamlingsmetod som kallas kvantitativa paradigm. Denna 

metod byggde mycket på djupet och subjektiva tolkningar. På 1980-talet kom den kvalitativa 

paradigmen in i bilden, vilket då sågs som en hel motsats till den ”kvantitativa”, där forskaren 

var objektiv och lät siffror prata istället för åsikter. Till sist kom den mera moderna korsningen 

eller mixen mellan de två paradigmen.2 För att ytterligare förstå skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ data kan vi se tabellen 1.  

Tabell 1 Kvalitetsdata och kvantitetsdata  

Kvalitetsdata Kvantitetsdata 
Målet är en komplett detaljerad förklaring. Målet är att klassificera, räkna och skapa 

statistiska modeller som förklarar vad som 
har observerats. 

Forskaren har bara i förväg en vag aning om 
han/hon söker efter. 

Forskaren vet klart i förväg vad han/hon letar 
efter. 

Kvalitativ data är rekommenderad att ha i 
början av ett projekt. 

Kvantitativdata är rekommenderad att ha i 
slutet av ett projekt. 

Designen kommer efterhand under projektet. Alla aspekter av studien är noggranna 
designade innan datainsamlingen. 

Forskaren är ett datainsamlingsverktyg. Forskaren använder verktyg så som formulär 
eller annat material för att samla in data. 

Subjektiv, individens tolkning spelar stor roll, 
kan utföras med observationer och intervjuer. 

Objektiv, sökandet efter exakta siffror och 
analysera konceptet. 

Kvalitetsdata är mer ”rik”, tidsomfattande och 
kan inte lika lätt generaliseras. 

Kvantitetsdata är mera effektiv då man kan 
utföra tester och hypoteser, men kan sakna en 
del kontext detaljer. 

Forskaren har en tendens att bli subjektiv 
inblandad i forskningen. 

Forskaren strävar efter att vara objektiv och 
separerad emot forskningen.3 

 

Detta examensarbete innefattar en blandning av kvantitativ och kvalitativ forskning. Från början 

var examensarbetet öppet och utan direkta direktiv. Under projektets gång växte en tydligare 

fokus fram och projektet övergick från en kvalitativ forskning till en mera kvantitativ. Dock 

intervjuades anställda på IAC under hela projektets gång. Detta medför kvalitetsdata och inte 

kvantitativdata insamlades. Så en blandning mellan de båda metoderna har genomsyrat hela 

projektet från början till slut. 

 

  

                                                             
2, Anon., 2012. Quantitative, Qualitative. [Online] Available at: www.southalabama.edu [Använd 25 
05 2012]. 
3 Neill, J., 2007. Wilderom. [Online] Available at: www.wilderom.com [Använd 25 05 2012]. 

http://www.southalabama.edu/
http://www.wilderom.com/
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2.3 DATAINSAMLING 
 

Datainsamlingsfasen startade redan från en början på företaget, därför att det skulle ge en 

klarare bild av hur företaget arbetar och göra målen för arbetet tydligare. Datainsamlingen 

fortsatte sedan under hela projektets gång och en stor mängd av tiden avsattes för just insamling 

av data.  

 

MONITOR 

IAC använder ett affärssystem som heter MONITOR, vilket är ett enkelt allt-i-allo program som 

kan sköta lager, tillverkning, planering, försäljning, inköp med mera. Detta affärssystem har 

använts som en utgångspunkt i studien av nulägesbeskrivningen av Vilsta fabriken. Dock har 

mesta delen data som tagits från systemet verifierats genom att gå ut i fabriken med klocka, 

penna och papper. 

Intervjuer 

Interjuver har genomförts med kontorspersonal, operatörer, handledare, andra 

examensarbetare samt flera nyckelpersoner till exempel från Volvo och Material Handling 

Sweden AB (BT), vilket har varit en stor grund av datainsamlingen och nulägesanalysen samt 

problemidentifieringen. Intervjuerna har varit både planerade och oplanerade mellan 

personerna och tillfället dem intervjuades där mötet oftast dokumenterades med papper och 

penna. Intervjuerna kunde vara mellan minuter till timmar där det diskuterades om hur IAC 

fungerar och vad som skulle tänkas kunna ligga som orsak och eventuella lösningar. 

Mätningar och observationer 

Dessa mätningar och observationer har gjorts genom att examensarbetarna själva har gått ut 

och tittat efter ”gå och se” hur fabriken fungerar. Mätningarna består av processer, lager, kötider, 

ledtider, operationer, maskiner, processtider och mycket annat. Dessa mätningar och 

observationer har gjorts för att inte lita på systemet och för att skapa en bra förståelse om hur 

processerna fungerar.  

Mentor 

Mentorn är en extern person, kunnig inom områden som produktionsteknik, produktutveckling, 

logistik och TPS. Denna person har använts som ett bollplank genom arbetets gång och har även 

kommit på studiebesök på IAC för att ytterligare ge en inblick i hur en van person ser problem i 

tillverkningen. 

Simulering 

ExtendSim  

För att få en bra bild över hur fabriken arbetar idag gjordes ett flertal simuleringar av 

produktionsflödet i programmet ExtendSim. Den första simuleringen var för en artikel, och i 

efterhand utvidgades den så att samtliga åtta artiklar simulerades. I de olika simuleringarna 

ingick det också att laborera fram olika batchstorlekar med mer för att se hur det påverkade 

flödet. Flödet är av discrete event typ, vilket menas med att processerna ligger ofta efter 
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varandra och sällan parallella. Simuleringen kommer vid senare tillfälle även att ligga som grund 

för problemsökning, problemlösningar och att se effekterna av den nya produktionslayouten. All 

nödvändig information för att göra simuleringen så lik verkligheten som möjligt fanns inte, så en 

undersökning behövde göras för att fylla i den information som fattades och verifiera den 

information som fanns. En del cykel och produktionstider var inkorrekta och en del annan 

information som ställtid och kötider var inkorrekta likaså. Annan information som 

transporttider batchar/buffertar och hur det flödet går fanns ingen information på, så 

undersökningen gjordes genom att använda affärssystemet MONITOR för att se faktiska orders 

och deras avstämplingstider, och att gå ut i fabriken och titta efter själva och fråga operatörerna 

direkt. Samtliga operationer och transporter blev klockade och verifierade med tiderna i 

systemet (MONITOR). Om tiderna inte stämde överens med varandra användes de studerade 

tiderna och inte systemtiderna. Något annat som också är värt att nämna är att alla tider har en 

pålagd 20% extratid. För om ett problem skulle inträffa så stör det inte planeringen. Dessa 

problem är små, som exempel: att tappa en skruv, gå och hämta lite material och liknande. Se 

bilaga 5 för att se hur simuleringsmodellen ser ut.  

 

Metoddiskussion och metodtillämpning 

För att skapa tillförlitliga slutsatser och resultat krävs det att flera källor och metoder visar på 

samma sak. Detta stärker arbetes validitet och blir mera intressant för företaget att ta del av. 

Arbetet är uppbyggt på en stabil teorigrund som är välkänd inom tillverkningsindustrin och hos 

företaget, som företaget själva strävar efter att uppnå och arbeta efter. Denna teori speglas 

sedan i de metoder som används för att göra en nulägesbeskrivning av företaget och utvärdera 

vidare i en form av analys.  

Då arbetets vikt ligger på att beskriva nuläget har flera avstämningsmöten gjorts med personer 

på företaget för att verifiera arbetes gång. 

Problemidentifieringen av arbetet delades upp i tre steg för att skapa tillförlitliga och väl 

genomtänkta identifieringar, där första steget inkluderade en sammansatt problemidentifiering 

som noterades under arbetet med nulägesbeskrivningen. Andra steget var att låta företaget med 

vissa nyckelpersoner sitta och diskutera hur de uppfattar nuläget och vilka problem företaget 

har. Sista steget var att låta en extern person kunnig inom området, Leif Axelsson besöka 

företaget och skapa sig en uppfattning om vilka problem som företaget har i dagsläget.  

Efter dessa tre steg analyserades och diskuterades de olika synpunkterna och en 

sammansättning av all input skapades för att förenkla och tydligöra problemidentifieringen. För 

att verifiera vissa delar av problemidentifieringen gjordes ytterligare intervjuer med externa 

personer för att höra deras åsikter och få en inblick i hur andra företag arbetar med dessa 

områden. De personerna var: Risto Kettunen och Leif Axelsson. Efter dessa intervjuer och 

reflektioner genomfördes en sista genomgång av hela fabriken med kamera för att dokumentera 

i bild de problemområden som identifierats och se om nya områden kunde upptäckas. Detta 

inkluderade även flera intervjuer med arbetare på företaget som själva fick ge sina åsikter och 

tankar på vad det finns för problem. 
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Dessa problem blir sedan grunden för nästa del i arbetet, nämligen lösningskoncepten. Före 

lösningarna behövdes en sållning göras av problemområdena för att se grundorsaken och ta ut 

de mest kritiska och avgörande problemen. Dessa huvudproblemområden blev sedan grunden 

till tre koncept som har i syfte att försöka lösa eller förbättra dessa områden, så att företaget kan 

öka sin leveranssäkerhet. 

 

2.4 TEORETISK REFERENSRAM 

Som teoretisk referensram används en litterärstudie som visar vilken litteratur som har legat till 

grund för projektets fortgång och kritiska syn på tillverkningsprocessen, för att identifiera 

problem och generera beprövade lösningsförslag. Litteraturen som valdes hade i syfte att täcka 

och ta reda på vad som tidigare skrivits och gjorts inom ämnet produktionsutveckling. 

 

2.5 VALIDITET OCH KVALITETSSÄKRING 
För att validera och försäkra kvaliteten av arbetet, har verktyg, metoder, mätningar och liknande 

varit relevanta för arbetet och blivit utförda på rätt sätt.  

Litteratur som används är anpassad efter arbetsuppgiften och kunskapen som förmedlas är 

verifierad. Arbetsinsatsen som litteraturen grundar sig på måste ha utförts på rätt sätt, samt att 

litterärkällor bör alltid vara av den senaste upplagan. Det är viktigt att ha den senaste upplagan 

för att det kan vara stora variationer och de tidigare upplagorna kan vara förlegade.  
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs den teori som har legat till grund för att genomföra detta examensarbete. 

Teorin som behandlas är först och främst lean filosofin samt andra välkända koncept om hur en 

effektiv produktion kan utvecklas. 

PULL (DRAG) OCH PUSH (TRYCK) TILLVERKNING 
 

Med ett dragande system är det kunden som har potentialen att dra ut produkter från 

tillverkningen. Att göra om tillverkningen till en pull process kan man aldrig tillverka mera än 

vad kunden vill ha och därmed minskar chansen till överproduktion. Om man ska göra om sin 

tillverkning från en push till en pull process kommer man att komma i kontakt med något som 

heter kanban, vilket kommer att tas upp senare i kapitlet. I en pull process finns det en så kallad 

”pacemakerprocess” och det är den process som sätter takten för hela tillverkningen. Under 

antiken hade de stora krigsskeppen många roddare för att öka eller sänka fartygets hastighet. 

För att ”visualisera” takten använder man en trumma för att styra skeppet och effektivt ta vara 

på alla resurser. Hur skulle det se ut om alla fick ro som man själv ville? En push produktion är 

själva motsatsen där det är processen i sig själv som styr. Syftet är att låta processen tillverka så 

mycket som möjligt i sin takt och på så sätt trycka ut produkter ur tillverkningen. Denna process 

ger en låg produkttillverkningskostnad men ökar vissa andra parametrar som lager, yta, stress, 

översikt med mera och kräver ett stort kapital för att kunna binda upp alla lager mellan 

processerna. 4 

 

I STARTBLOCKEN FÖR INFÖRANDET AV LEAN 
Det finns några saker ett företag bör ha klart för sig innan man börjar på att implementera lean. 

Först är det en stor fördel om ledningen har klart för sig vad målet med verksamheten är. Då 

man försöker att precissera det till ett enda centralt mål. Andra mål ska därefter arbetas fram till 

att vara delmål till det centrala målet, samt att medarbetare ska veta vad de ska göra för att 

stödja det centrala målet. 

När väl målen är identifierade, är det minst lika viktigt att ha en engagerad och driven ledning 

för att nå målen. Oavsett om experter eller medarbetare gör sitt bästa kommer målen aldrig 

uppnås om inte ledningen är med. Nästa steg är att läsa på om lean och förstå vilka förändringar 

det kommer att innebära på företaget. Det finns många företag som är mycket lönsamma och det 

är till följd av att dem har tänkt rätt från början och använt sitt sunda förnuft.  

Kostar det något att införa lean är en vanlig fråga företag brukar ställa sig. De tror att det är en 

kostnadsfri implementering då ingen kostsam utrustning behövs skaffas. Dock ser dem inte all 

den tid det kommer att ta i form av utbildning, konsultering och arbetet det är att införa lean. 

Vissa företag måste göra om hela sin layout, så att införa lean kanske inte är så billigt men 

investeringen kommer i längden att betala sig flera gånger om. De företag som gjorde rätt från 

början kommer snabbare att få tillbaka kapitalet de investerat. Vissa företag inför bara små 

delar av lean för att testa och under så lite som sex månader kan vinsten öka så pass mycket att 

det kan täcka kostnaderna för fortsatt lean arbete i flera år framöver. 

                                                             
4 Johansson, O., Broman, M. & Alsterman, H., 2005. Lean Production - Ett strukturerat bondförnuft 
del1. Motala: Develop department. 
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Med en ökad produktivitet kommer en chans till att öka antalet affärer och ta in nya kunder. Att 

öka antalet affärer ökar självklart företagets vinst och omsättning. 

Det sista tipset då ett företag står inför att införa lean är ta in en konsult som kan leda dem 

genom processen och komma med värdefull feedback. 5 

 

KAIZEN 
Kaizen är ett vanligt ord inom TPS och innebär ständiga förbättringar. Det krävs ett strukturerat 

arbetsätt för hur man omsätter idéer i praktiken och få till en förbättring. För att förbättringen 

ska implementeras är det viktigt att ange vem som bär ansvaret för att det genomförs, målet 

med förbättringen och när det ska vara klart. För att kaizen arbeten ska bli effektivt krävs det att 

den hör till vardagen, och arbetas med varje dag. Det finns i stort sätt två sorters kaizen arbeten. 

Det första är processkaizen som syftar till att förbättra en viss process. Sedan finns det 

flödeskaizen som strävar efter att förbättra hela flöden, vilken är den sortens kaizenarbete som 

ofta glöms bort utan att företag hellre ser till att förbättra enskilda processer. Det är vanligt att 

företag tror sig arbeta med kaizen men när man granskar situationen ser man snart att så är inte 

fallet. Oftast händer det att företaget har ett möte och skriver ner förbättringsförslag, och sedan 

lämnas det där. Då företag tar fram lösningsförslag brukar dem samla på sig en del och sedan 

genomföra alla på samma gång detta kallas för ett ”kaizen event”. Detta gör att man smidigt kan 

införa många förändringar på kort tid och minska antalet stopp. Dock finns den negativa sidan 

med att medarbetare som kommer på förbättringar väntar till nästa kaizen event, och där kan 

värdefull tillverkningstid gå förlorad, eller att de glömmer bort förslaget. 

Kaizen går ut på att ständigt förbättra processer och flöden varje dag. Det sägs att kaizen gör 

1000 saker 1% bättre. Så det är ofta små saker som förbättras med kaizenarbete. Det mindre 

kända Kaikaku är mera radikala förändringar som arbetar tillsammans med kaizen men på en 

större skala. Ett kaikaku förslag kan till exempel involvera en hel fabrikslayout. 6 

 

UTBILDNING 
Utbildning är en viktig del då man strävar efter att införa något nytt. Lean system är inget 

undantag. Ledningsgruppen måste vara välinformerade och utbildade inom området innan dem 

kan leda andra. Annars skulle dem inte vet hur man ska hantera förbättringsförslagen som 

genereras. Det finns många seminarier och ledningskurser som företag kan utnyttja för att 

utbilda sin ledningsgrupp. Som i sin tur får utbilda sina medarbetare och dela med sig vad de 

lärde sig.  

För att utbilda och öppna upp ögonen för medarbetare är ett enkelt och roligt sätt att testa lean 

spelet eller produktionsspelet som vissa kallar det. Spelet går till så att först få deltagarna testa 

att tillverka enkla produkter på ett sätt som simulerar en vanlig tillverkningsprocess. Sedan får 

de göra samma sak med ”lean” konceptet, och se skillnader med egna ögon. Resultatet är att 

                                                             
5 Johansson, O., Broman, M. & Alsterman, H., 2005. Lean Production - Ett strukturerat bondförnuft 
del1. Motala: Develop department. 
6 Johansson, O., Broman, M. & Alsterman, H., 2005. Lean Production - Ett strukturerat bondförnuft 
del2. Motala: Develop department. 
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medarbetarna möter produktionskraven, kundens behov och levererar allt i tid med mindre PIA, 

samt att stressen och takten i tillverkningen blir mycket lugnare. Det finns flera företag som kan 

hyras in och utföra dessa typer av övningar och utbildningar med personalen.7 

 

VSM VALUE STREAM MAPPING 
VSM eller värdeflödeskarta är ett sätt att kartlägga alla processerna som en produkt genomgår i 

tillverkningen. Syftet med en VSM är att enkelt kunna visualisera hela flöden av produkter och 

genom visualisering lyfta fram problemområden. Dessa problemområden bör sedan fokuseras 

på vid förbättringsarbeten. En VSM kan användas så väl i produktionen som i den administrativa 

delen av företaget.  

Det första man gör är att diskutera och välja ut några produkter/produktfamiljer som är mest 

intressanta att titta närmare på.  

Steg1: rita upp flödet av produkten "buttom up", alltså från kunden ner till tillverkningen och 

ända fram till dess kunden från början gjorde beställningen. Information om material och 

informationsflödet bör också finnas med för att vissa hur produkter får sitt material och vem det 

är som säger vad dem ska göra. 

Steg2: är att mera detaljerat rita upp varje process som produkten genomgår. Här antecknas då 

saker som, ställtider, cykeltider, antal operatörer, kötider och liknande. 

Steg3: antecknas kvantiteten på allt PIA, mellanlager eller buffertar i tillverkningen. Då man går 

genom hela processen kommer man stöta på olika sorter mellanlager i produktionen.  

Steg4: ser man över och analyserar leverantörerna. Oftast är det enklare om man väljer ut den 

leverantör som levererar den artikeln man har tänkt följa genom produktionen.  

Steg5: ser till informationsflödet i företaget. Hur går informationen från kunden till företaget och 

hur vidarebefordrar företaget den informationen till sina leverantörer. Samt hur informationen 

bryts ner i mindre bitar för varje enskild tillverkningsprocess i form av produktionsplaneringar.  

Steg6: är det sista steget där man beräknar fram genomloppstiden. Vilket beräknas på hur lång 

det tar för en produkt att genomgå alla processer i tillverkningen inkl. kötider och andra icke 

värdetillförande processer.8 

 

  

                                                             
7 Johansson, O., Broman, M. & Alsterman, H., 2005. Lean Production - Ett strukturerat bondförnuft 
del3. Motala: Develop department. 
8 Johansson, O., Broman, M. & Alsterman, H., 2005. Lean Production - Ett strukturerat bondförnuft 
del2. Motala: Develop department. 
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KANBAN 
Direkt översatt betyder kanban signalbord. Kanbansystem används i industrin för att förenkla 

och jämna utflödet i tillverkningsprocesser. Kanbansystem är ett Pull system där man drar i 

saker och inte trycker saker genom fabriken. Som hjälpmedel är kanbansystemen uppbyggda av 

tavlor och kanbankort. Som ett exempel: då lagret skickar iväg en order till kunden frigörs 

kanbankort som fanns på lagret. Dessa kort berättar om vad det var för produkt och hur mycket 

av den som skickades. Dessa kort tas sedan till operationen innan lagret. Där dem sätts upp på 

en tavla vid arbetsstationen. Denna station vet då att lagret behöver denna produkt och vet hur 

mycket som skickades. Operatören sätter igång och tillverkar denna produkt. Denna 

tillverkningsstation tar i sin tur saker som den tillverkar produkten av och frigör andra 

kanbankort som återvänder till andra operationer längre ner i tillverkningskedjan. Detta gör att 

då en produkt förbrukas frigörs kanbankort som återvänder till tillverkaren och säger att nya 

produkter måste tillverkas. En sådan loop kallas för en kanbanloop, och kan ibland innefatta 

flera än bara ett processteg. Kortet följer då med batchen tills den förbrukas och sedan loopar 

runt till början igen.  

Ett kanbansystem används för högfrekventa och stabila produkter. Med det menas att man ofta 

säljer samma antal av produkten varje vecka eller månad och att den ofta beställs i samma 

kvantitet. Detta gör att det är onödigt att starta processen från noll varje gång en kund beställer 

varan då företaget med stor säkerhet redan vet att kunder kommer att beställa varan, vilket gör 

det onödigt att på nytt beräkna prognoser på om vartannat. En prognosberäkning används oftast 

på varor som säljs sällan och varierar stort i kvantitet. Ett kanbansystem kommer därför att 

underlätta styrning, planering, förminska ledtiden och mycket mera. I ett kanbansystem finns 

det alltid kanbankort i omsättning vilket gör att tillverkningsprocessen aldrig stannar och 

behöver aldrig starta tillverkningen från noll. 

Kanban bygger på principen Just-In-Time och ska vara gjorda så att då en process behöver något 

ska det precis komma tillhanda. För detta krävs det att en del tester genomförs. Ett grundförslag 

på ett nytt kanbansystem kommer att behöva finjusteras en hel del innan den är fullt redo för 

tillverkning. Men detta är ofta mycket baserat på fall till fall. Så enklast är att testa detta i praktik 

och se hur det går till. Ett kanbansystem gör att operationer och till sist lagret är det som blir 

kunder, inte själva slutkunden. Detta gör att om en försening sker så är det en försening till 

lagret som sker. Så det blir aldrig slutkunden som blir lidande. Att ställa om detta höjer 

leveranssäkerheten och slutkunden kommer att bli nöjdare. 
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3.1 THE TOYOTA WAY 
 

Princip 1 Basera besluten på långsiktigt tänkande 

Toyota har en filosofi gällande hur beslut inom organisationen ska behandlas. Först och främst 

ska inte kortsiktig ekonomisk vinst styra och skugga bättre långsiktiga alternativ. Den 

ekonomiska vinsten ska alltid ses över en längre period och inte på kort sikt. Vinster som görs är 

inte till för att öka värdet i aktieportfolien utan de ska återinvesteras i organisationen. 

”De viktigaste faktorerna för att nå framgång är att man har tålamod, att man fokuserar på 

långsiktliga snarare än kortsiktiga resultat, att man nyinvesterar i människor, produkter och 

fabriker samt att man har en kompromisslös inställning till kvalitet.” 

Beslut bör även tas tillsammans med de anställda, att organisationen har sina anställdas 

förtroende är mycket viktigt för att organisationen ska fungera bra. Man ska låta de anställda 

från alla delar av organisationen vara delaktiga i beslut för att de anställda ska känna sig 

värderade. Inga beslut ska tas eller avvisas utan att informera de andra, vilket kan uppfattas som 

respektlöst, det viktiga är att alla ska känna sig delaktiga. Att respektera allas åsikter gör att 

atmosfären i organisationen blir bra och samarbetet inom organisationen fortsätter att vara bra. 

Genom att respektera varandra skapar man trygghet och en bättre arbetsmiljö. Ingen går de 

extra stegen utan att få något tillbaka. Genom att värdera och prisa bra idéer som leder till beslut 

skapar en växande och lärande organisation.9 

 

Princip 2 Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 

Många företag idag strävar efter att vara ”Lean” enligt Toyotas produktionssystem. Det som 

menas med att vara ”Lean” eller smal/mager på svenska, fokuseras på att nå ett enstycksflöde 

som oavbrutet ska gå genom tillverkningsprocessen. I praktiken skulle inte ett enstycksflöde 

fungera i många fall då om ett problem uppstår stannar allt upp, och stopp i produktionen är ofta 

mycket kostsamma.  

Genom att ta bort produkter i arbete eller PIA, kortar man inte bara ner lagernivåer utan även 

ledtider. Tiden det tar från råmaterial till färdig produkt. Genom att minska antal produkter som 

finns i arbete ökar kvaliteten i produktionen. Om ett fel inträffar måste allt stanna upp och alla 

måste hjälpa till för att lösa problemet. Detta medför att personalen utbildas och kommer att 

kunna utföra ändringar som ska förhindra att samma sak händer igen. I dessa sammanhang 

brukar man prata om den Japanska sjön, då man tar bort vatten i detta fall lagernivåer, kommer 

stenar att synas vilket representerar problemen i produktionen. Problem ska inte gömmas 

under lager eller liknande. Man ska tömma sjön och ta bort stenen. Genom att lyfta fram 

problemen kan man ta itu med dem. Med att införa ”Lean” kommer ofta många andra aspekter 

av Toyotas produktions system med som jidoka och Muda till exempel. Dessa kommer att tas 

upp senare i rapporten.  

                                                             
9 Liker, J. k. & McCurry, R. B., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. S.98 
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Figur 1 Japanska sjön högt vatten 

 
Figur 2 Japanska sjön lågt vatten 

 

TPS lägger en stor vikt i att göra sina enstycksflöden fria från all sorts slöseri. Att skapa ett flöde 

innebär att man sammanlänkar olika operationer med lite eller inget lager i mellan sig. Man för 

dessa operationer närmare varandra för att öka samarbetet mellan operationerna och öka 

kvaliteten genom snabb återkoppling. Personalen lär sig att arbeta tillsammans istället för att 

bara göra sitt eget arbete och inte veta vad nästa person gör för något och dem lär sig lösa 

problem, tänka själva och bli bättre.10 

 

Princip 3 Dragproduktion 

Toyota har många principer som ska bidra till att deras planeringsfilosofi följs och en av dessa är 

princip nummer tre som handlar om att använda sig utav ett "pull" system. 

Ett "pull" system innebär att man ska lägga sin produktion efter efterfrågan och kundorder. 

Tanken bakom denna princip är att man då drar ned ledtider och uppbundet kapital. Att 

överproducera är kostsamt och det kan även leda till att ledtiderna försämras. Följer man då 

denna princip så förebygger man att dessa problem uppstår. Metoden är uppbyggd så att det 

tillverkande företaget endast har den nödvändiga mängden material som krävs för att tillverka 

produkter som styrs utav kundorder. Inom denna princip är också andra viktiga termer 

sammanlänkade och de är Just-In-Time och Kanban.  

En förutsättning för att ett företag skall kunna använda sig av denna metod är att ställtider och 

genomloppstider är mycket korta. 11 

 

Princip 4 Jämna ut arbetsbelastning 

"När man försöker införa TPS så brukar man först och främst behöva jämna ut produktionen, för 

det ansvarar framförallt cheferna för produktionsplaneringen eller produktion" 12 

Att jämna ut arbetsbelastningen är med andra ord väldigt viktigt att tänka på om man vill införa 

ett lean tänk på ett företag. När man talar om utjämning av arbetsbelastningen så syftar man på 

en mer jämn fördelning av arbetsbelastningen, till exempel att man försöker ha samma 

                                                             
10 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
11 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. S.113 
12 Fujio, C., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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belastning spridd över en period istället för att ena dagen producera exempelvis 100 artiklar och 

andra dagen 20.  

Företag som inte utjämnar sin produktion kan ha situationer som i exemplet ovanför, detta 

medför att det blir en ojämn produktion och riskerar dessutom att slita ut sina arbetare. Företag 

som är oorganiserade brukar kunna ha problem med att deras ledtider, Utilization(utnyttjande) 

av sin produktionskapacitet är dåliga och tanken med denna princip är att förebygga dessa 

problem. 

Inom utjämningen så ingår det tre centrala begrepp som är sammanlänkade: 

Icke värdehöjande (Muda): Det syftar till att de 8 typerna av slöseri ska undvikas. Dessa 

typer är: transport, PIA, materialhantering, väntetid, överarbete, överproduktion, defekter och 

outnyttjad kreativitet. 

Att överbelasta människor eller utrustning (Muri): Man ska undvika att överbelasta 

människor för det leder till kvalitetsproblem och kan även leda till säkerhetsproblem. Maskiner 

ska inte överbelastas för det kan leda till att maskinerna går sönder eller att produkterna blir 

felaktiga. 

Ojämnheter (Mura): Detta begrepp syftar till att man ska ha utrustning, material och personal 

tillgänglig för en maximal produktionsnivå även om den normala produktionsnivån oftast är 

lägre. Detta begrepp motsäger sig lite grann med de två andra begreppen, men det kan ses som 

ett nödvändigt ont i det här sammanhanget. 13 

 

Figur 3 Bild tagen från Internet, skapad av Bisnis & Keuangan 

 

  

                                                             
13 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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Princip 5 Nödvändiga stopp 

Det ska inte vara skrämmande att stoppa tillverkningsbandet eller produktionen på ett problem 

uppstår. Löser man inte problemet direkt kommer samma misstag att upprepas. Produktioner 

som inte har några avbrott kan ses som problemfria, men minskar man på lagret mellan dessa 

operationer kommer man snart se att problem uppstår.  

Toyota uppmanar sina anställda att inte vara rädda för att stoppa produktionen om ett allvarligt 

problem inträffar. De vill att man ska lösa problemet där och då det uppstår. Som deras filosofi 

visar ska man inte bara titta på kortsiktig ekonomisk vinst utan titta vad man tjänar på lång sikt. 

Om problemen löser sig då de uppstår är det mera färskt i minnet hos de anställda och lösningen 

kommer att bli bättre och minska risken att samma problem inträffar igen. I en av Toyotas 

bilfabriker tillverkas en bil varje minut. Om ett problem skulle uppstå och man inte åtgärdar det 

direkt kommer efterföljande bilar dras med samma fel. Det kan bli mycket ombyggnationer på 

bilarna och kvaliteten sänks, men att stoppa bandet och fixa problemet direkt kan vara kostsamt 

för stunden, men på lång sikt vinner man på det genom ökad kvalitet och får en lärande 

produktion.  

Jidoka är det japanska samlingsordet för nödvändiga stopp. Man kan programmera maskiner att 

känna igen att det har blivit fel i processen och man kan lära operatörer att stoppa produktionen 

då de upptäcker något onormalt. Detta gör att kvaliteten i slutprodukten är i händerna hos 

operatörerna som då får ansvar för kvaliteten. Att ge anställda ansvar och ge dem makt ökar i sin 

tur deras pliktkänsla gentemot deras arbete. 

Andon-signaler är ett japanskt ord för ”signal” ofta används den i det syftet att säga att man har 

upptäckt ett problem och behöver hjälp att lösa det. I vissa processer stannar hela 

produktionslinan upp tills problemet är löst. I andra fall kan det vara mindre problem som kan 

lösas utan att produktionen behöver stanna upp, men att operatören behöver extra hjälp att fixa 

problemet inom den utsatta taktiden. En Andon-signal kan se ut på olika sätt. Ibland är det en 

enkel flagga eller en lampa som tänds då operatören drar i ett snöre eller trycker på en knapp. 

Ofta är det de enkla lösningarna som är bäst. Andon-signalen är till för att uppmärksamma 

produktionen att ett problem har uppstått och måste lösas. 14 

 

Princip 6 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetsätt är en del av Toyotas filosofi och det handlar om att göra arbetssättet till 

en vana för arbetarna. Det handlar om att skapa en medvetenhet hos arbetarna för hur 

tillvägagångssättet i arbetet skall gå till. Arbetssättet skall vara gemensamt för arbetarna.  

Genom att införa ett standardiserat arbetssätt så reducerar man onödigt slöseri. Dessutom så är 

standardiserat arbetssätt en förutsättning för ständiga förbättringar och kvalitetshöjningar 

vilket är en viktig del av Toyotas filosofi. 15 

Denna princip kan leda till att arbetarna får en högre arbetsmoral eftersom det uppmuntras till 

att försöka hitta ständiga förbättringar och arbetarna får en högre ansvarskänsla. 

                                                             
14 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
15 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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Ett standardiserat arbetssätt kan till exempel vara att om man ser på en produktionslina som 

består av 5 stycken arbetare och en av dem får en idé om hur man ska montera en artikel på ett 

snabbare och bättre sätt, då ska det förslaget tas i beaktning och valideras. Är förslaget bättre än 

det tidigare arbetssättet så skall det implementeras och samtliga arbetare på produktionslinan 

ska följa det nya tillvägagångssättet och så fortsätter det.  

 

Princip 7 För fram problemen med visuell styrning 

Visuell styrning syftar till att en arbetsplats ska vara städad, ren och standardiserad. Man ska lätt 

kunna se hur arbetet ska skötas och enkelt upptäcka avvikelser. Visuell styrning är en hjälp för 

operatörer, det visar vart föremål ska ligga och med Kanban-system visa vad man ska tillverka. 

Med en införing av visuell styrning tillsammans med att föra samman operationer kan man 

minska skyddslagren mellan operationer och så sätt ta ner PIA och förbättra den interna JIT 

(just-in-time).  

5S 
5s är en arbetsmetod som härstammar från Toyota och är en del av lean produktionskonceptet. 

Den har tagits fram för att lättare kunna hålla det rent och snyggt på arbetsplatsen samt att 

behålla ordning och reda. 

De 5 olika essen kan delas upp i: 

S1 – Sortera (Seiri): Att sortera handlar om att se över vilka verktyg och material som behövs 

och vilka som inte behövs på arbetsplatsen. Det ska endast finnas nödvändiga verktyg och 

material till hands, allt annat tar bara onödig plats. 

S2 – Strukturera/Systematisera (Seiton): Denna del går ut på att få en struktur på arbetsplatsen, 

det kan till exempel vara att man gör de nödvändiga verktygen lättillgängliga för operatören och 

att man skapar en bestämd plats för var verktygen skall placeras efter användning. 

S3 – Städa (Seiso): Städningen syftar till att det skall ske en kontinuerlig städning var dag och en 

större städning sker en gång i veckan. På så sätt behåller man ordning och reda runt omkring sig.  

S4 – Standardisera (Seiketsu): Denna punkt är framtagen för att de tidigare punkterna skall 

standardiseras så att det blir en vana. Det kan göras genom att man skapar listor för hur man ska 

städa och sköta om verktyg, maskiner och etcetera.   

S5 – Sköta om (Shitsuke): Den sista punkten handlar om att se till att alla föregående steg 

efterlevs, samtidigt som förbättringar till listorna skall tas fram. Det är alltså som en slags 

kontroll för att se till att metoden uppfyller sitt syfte.16 

Obeya eller på svenska stort rum, är en annan typ av visuell styrning där ett rum inreds med 

resurser man behöver så som datorer, internet, diagram, dokument huvudleverantörer, 

tidsscheman, ritningar, resultat och andra viktiga information. All information sätts ofta upp på 

väggarna för att man enkelt ska kunna se den och ha allt tillgängligt. Obeya rummet blir en sorts 

visuellt informationsrum där VD och gruppcheferna kan mötas och diskutera olika projekt, ta 

                                                             
16 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
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bestämmelser och lösa problem. 17 

 

A3-rapporter är även en Toyota uppfinning där man på ett A3-papper skriver ner fel och 

problem som måste lösas i vissa delar i produktionen. Informationen på A3-papper kan variera, 

men innehåller ofta diagram och beräkningar. Det ska vara enkelt presenterat och allt ska 

rymmas på ett papper. Det ska även helst vara handskrivet, då enkla verktyg som papper och 

penna är att föredra då det är enkelt, och gör det mycket mera visuellt. I dessa A3-papper brukar 

man ofta skriva korta texter som förklarar problemen och små koder som ska referera till större 

rapporter om mera detaljerad information där det behövs. 18 

 

Princip 8 Använd pålitlig och beprövad teknik  

Princip 8 handlar om att man ska undvika "barnsjukdomar" som ny teknik oftast tampas med. 

Med barnsjukdomar menas fel som kommer med en ny teknik, det kan till exempel vara att en 

mjukvara innehåller dolda fel och det "buggar" för att mjukvaran inte är beprövad och 

tillräckligt utvecklad. 

Av ovan nämnda förklaring så skall företag undvika att införa ny teknik som inte är beprövad. 

Det gagnar ingen att använda ett system som inte fungerar till fullo. Att vara en aning 

konservativ i detta sammanhang är inte fel, och det betyder inte att man är bakåtsträvande eller 

inte är öppen för förändringar. Det handlar om att man ska vara försiktig och vara uppmärksam 

med nya teknologier som inte är beprövade. Ett bra förhållningssätt är till exempel att vänta 

med att införa en ny teknik tills det är verifierat att tekniken fungerar, det kan göras genom att 

låta andra aktörer testa det först. Om man ser till mjukvara så kan man säga att det är klokt att 

vänta till det har kommit ut stora uppdateringar för systemet innan man inför det, för att på så 

sätt minska riskerna för att systemet fortfarande innehåller stora fel. 

Det kan vara förödande för ett företag om dess IT-sektion havererar. På många företag sköts 

mycket av datorer idag och därför är det så pass viktigt att det fungerar som det ska för att 

undvika haveri. När man inför ett nytt system så ska man också ha i åtanke att det ska gagna 

personalen och processerna. Uppfyller inte teknologin de kriterierna är det inte värt att införa. 19 

 

Princip 9 Utveckla ledare 

Toyotas nionde princip handlar om att utveckla ledare internt inom företaget istället för att 

anställa externt. 

Om man tittar på många stora företag runt om i världen ser man att de har valt att satsa på 

företagsledare som kommer utifrån, detta är något som Toyota motsätter sig då det strider mot 

deras filosofi. 

                                                             
17 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
18 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
19 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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Toyotas filosofi handlar istället om att låta personal arbeta sig uppåt och utvecklas till ledare. 

Toyota anser att genom att satsa på sin egen personal skapar man en hållbar kultur inom 

företaget. Fördelen med att utveckla sin egen personal är att de har stor kunskap om både 

företaget och dess kultur vilket medför att när personal har utbildats och formats till ledare så 

vet de redan var förbättringar måste ske, detta är oftast inte fallet med anlitande av externa 

ledare som är omedvetna om företagskulturen.  

Ledare som har tagits in externt har ofta en förmåga att vilja ändra på rådande kultur och 

arbetssätt vilket kan medföra att personalen förlorar lojaliteten mot företaget på grund av att de 

inte längre har någon tilltro till kulturen då den ändras. För Toyota har det varit ytterst viktigt 

att behålla och utveckla sin kultur. Detta medför en trygghet hos personalen som de kan luta sig 

tillbaka på. Ledarna har även ansvaret att föra vidare arvet (kunskapen) till nästkommande 

ledare för att bevara företagskulturen. Detta är inte möjligt hos företag som ändrar sin kultur 

gång på gång när de tillsätter externa ledare som ska föra företaget framåt. Självklart kan företag 

bli framgångsrika även om de tillsätter externa ledare, men det är ingenting Toyota 

rekommenderar. 20 

 

Princip 10 Teamwork 

Den tionde principen handlar mycket om "teamwork". Toyotas filosofi grundar sig på att 

personalen arbetar tillsammans och hjälps åt som en grupp. Var individ utför sin uppgift för att 

nå gruppens mål. De arbetar individuellt men tar framgångarna som en grupp. Toyota menar att 

detta ökar motivationen hos arbetarna då varje enskild individ är viktig för att nå gruppens mål.  

Toyota arbetar som tidigare nämnt med grupper, grupperna består av operatörer som utför det 

fysiska arbetet i en fabrik, till exempel monteringen. Utöver operatörerna finns det teamledare 

som "övervakar" dem och hjälper till om det skulle behövas. Teamledaren eftersträvar också att 

målen nås. Teamledaren har i sin tur en överordnad som kallas gruppledare. Gruppledarens 

uppgift är att arbeta långsiktligt och förse teamledaren och operatörer med nödvändig 

information som krävs för att klara målen, det kan till exempel vara körplaner. Vid sidan av 

gruppen finns det fabrikschefer och gruppchefer, i den här hierarkin sker en tät kontakt mellan 

berörda parter för att samtliga ska vara uppdaterade i bästa möjliga mån.  

Toyota lägger ned stor möda på att finna duktiga individer vid rekryteringar. Det kan vara en 

svår uppgift att få människor att arbeta och tänka för gruppens bästa då många bara tänker på 

sig själva och sina egna mål. Av den anledningen krävs det duktiga ledare som kan uppmuntra de 

andra att arbeta tillsammans som en grupp. Toyota satsar också mycket på utbildning bland 

personalen och de tillsatta ledarna för att de ska få Toyotas filosofi inpräntad så att arbetssättet 

känns naturligt och självklart. 21 

 

  

                                                             
20 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
21 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
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Princip 11 Respektera dina partners 

Toyota är ett företag som är kända för att ställa höga krav på sina samarbetspartners, men 

samtidigt är de också bland det mest eftertraktade företaget att vara samarbetspartner med i 

världen. 

För att få vara en leverantör åt Toyota så krävs det att man visar att man har kapaciteten, 

kvaliteten och leveranssäkerheten som Toyota kräver. När en ny leverantör börjar ta 

beställningar från Toyota så börjar man med små kvantiteter och om allt fungerar som det ska så 

trappas kvantiteterna upp successivt. Toyota har filosofin att visar leverantörerna sig vara 

kompetenta, så är man lojal mot dessa och behåller sitt partnerskap även om leverantörerna 

skulle misslyckas med att nå upp till kraven som ställs.  

Det Toyota gör i sådana lägen är att de hjälper leverantörerna att lösa problemen och höjer 

således kvaliteten, detta är en anledning till varför Toyota är en efterfrågad samarbetspartner. 

Ännu en anledning är att leverantörerna får ett gott rykte vilket hjälper dem att expandera. 

Toyota anser att man ska respektera sina samarbetspartners. Som nämnt i tidigare kapitel så är 

Toyotas filosofi att tänka långsiktligt, och denna princip är inget undantag. Att behålla sina 

samarbetspartners och utvecklas tillsammans kommer leda till att kvaliteten kommer säkras 

enligt Toyota. 22 

 

Princip 12 Gå och se 

Genchi genbutsu eller på svenska gå-och-se, är ett verktyg som är populärt hos chefer på Toyota. 

Grundtanken är att om ett fel uppstår ska man gå dit och se med egna ögon vad problemet är, 

innan man kan ta beslut om hur det ska lösas. Detta gör man för att ingen kan förklara ett fall i 

sådan detalj och få en annan person att förstå problemet så enkelt som det kan vara att själv gå 

dit och se efter med egna ögon. Det finns många olika intryck som kan vägas in i ett beslut. 

Utöver att få en helhetsbild av problemet kan även själva aktionen att ta sig tiden och själv gå 

ner för att se problemet ge en känsla hos de anställda att chefen bryr sig och att problemet är 

viktigt att lösa. 23 

Det behöver inte nödvändigtvis handla om problem. Om man till exempel vill kontrollera att ett 

företag följer sina standardiserade riktlinjer som har inrättats, så ska man enligt Toyota själv gå 

ut och observera situationen och inte bara förlita sig på att riktlinjerna följs genom protokoll 

eller andras utsagor.24 

 

  

                                                             
22 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
23 Liker, J. K., 2009. The Toyota way - Lean för världsklass. 1:2 red. Malmö: Liber AB. 
24 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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Princip 13 Fatta beslut långsamt och verkställ snabbt 

Toyotas filosofi skiljer sig markant från många andra företag när det kommer till 

beslutsfattande. Toyota tar aldrig snabba beslut utan de planerar, analyserar och överväger 

samtliga val innan man bestämmer sig för ett. När ett beslut väl har fattats verkställer man 

implementeringen inom en snar framtid. Genom att tillämpa denna metod så förebygger man 

förhoppningsvis att stöta på hinder eller problem i implementeringsfasen. 

Många andra företag gör tvärtemot och tar snabba beslut och en lång implementering. Det är 

inte ovanligt att komplikationer uppstår eftersom snabba och ogenomtänkta beslut har fattats 

och i sådana lägen så måste det ske korrigeringar längs implementeringen, detta är vad Toyota 

vill undvika. De vill att man ska ta ett korrekt beslut från första början så att de slipper oanade 

problem när det är dags för implementeringen. Det är viktigt att ett företag håller sig till sin 

deadline och inte låter implementeringen av en förändring ske långt efter deadlinen. Det är 

viktigt att följa dessa uppsatta datum inte bara ekonomiskt sätt, utan även logistiskt och sätta 

exempel för arbetarna att det är viktiga implementeringar som inte kan skjutas upp. 

Toyota menar också att det är minst lika viktigt att processen till beslutfattandet är rätt. Om 

beslutfattarna begår ett misstag blir de förlåtna om processen var rätt genomförd.25 Denna 

process består av 5 element och beskrivs nedan: 

1. Ta reda på vad som faktiskt pågår, det inkluderar även genchi genbutsu. 

2. Användning av 5 varför principen. 

3. Överväg alternativa lösningar och hitta en logisk grund till den valda lösningen. 

4. Bygg upp en enighet i "teamet" - inkluderar företagets anställda samt utomstående 

partners. 

5. Användning av effektiva kommunikationsmedel för att gå igenom punkt 1-4. Detta 

föredras att göra på en sida, en så kallad A3-rapport.  

Genom att använda sig av denna process har man förhoppningsvis anskaffat sig ett tillräckligt 

underlag för ett beslutsfattande. 26 

 

Princip 14 Bli en lärande organisation 

Som rubriken antyder syftar denna princip till att bli en lärande organisation. En lärande 

organisation i detta sammanhang är en som är standardiserad och har en personal som är väl 

insatt i Leanfilosofin. Personalen ska vara enad och arbeta tillsammans.  

Ett viktigt ledord är kontinuitet, utan den skulle det inte vara möjligt att bli en lärande 

organisation och en förutsättning för kontinuitet är att ha ett långsiktligt perspektiv. Som 

tidigare nämnt i föregående principer så tänker Toyota långsiktligt. Dessa två termer måste vara 

implementerade för att man ska kunna använda denna princip.  

Det personalen gör för att ständigt förbättra sin kunskap och organisation är att de använder sig 

av olika verktyg, ett av dem viktigaste är 5 varför som beskrivs nedan. 27 

                                                             
25 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
26 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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5 varför 

5 varför är en metod som härstammar från Lean-konceptet. Metoden går ut på att hitta 

grundorsaken till ett problem. Det gör man genom att ställa sig 5 frågor. Det behöver naturligtvis 

inte vara 5 frågor, det kan vara fler eller färre, huvudsaken är att man hittar källan till problemet 

och kan på så sätt förebygga att samma problem uppstår senare. 

Ett exempel kan vara: 

1. Varför klarade vi inte av att leverera i tid?  

a. För att CNC maskinen stod still 

2. Varför stod CNC maskinen still?  

a. För att kunden inte hade godkänt den nya artikeln 

3. Varför hade inte kunden godkänt artikeln? 

a. För att kunden själva ville utföra tester på artikeln 

4. Varför ville kunden utföra testen själv? 

a. För att försäkra sig om att artikeln uppfyller kraven 

5. Varför skedde inte testerna tillsammans med företaget innan artikeln satts i produktion? 

a. För att det var dålig kommunikation mellan företaget och kunden. 

Någonstans måste man avgränsa sin felsökning för att det inte ska fortsätta hur långt som helst. 

Här var felet dålig kommunikation vilket inte CNC operatören kunde rå för, utan problemet 

ligger hos personalen vid kundkontakt. Därför skall en ny frågeställning upprättas hos 

personalen vid kundkontakt för att komma till rätta med problemet som uppstått. 

Det här var bara ett exempel på hur det kan tänkas se ut, men principen är att man inte ska nöja 

sig med att bota symptomen utan att man ska bota själva sjukdomen. 

 

  

                                                                                                                                                                                              
27 Liker, J. K., 2005. The Toyota Way 14 Managments Principles. Michigan: McGraw-Hill. 
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3.2 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGMENT 
 

KUNDSERVICE OCH LEVERANSSÄKERHET 
Från en logistikers syn kan man se kundservice som de värdetillförande processerna för en 

produkt. Dessa processer kan delas in i fyra områden: 

 Före-Order kundservice består av klara direktiv om kraven och information om 

beställningen. Denna information kan innehålla, nuvarande lager, leveranstid. 

 Service från order till leverans syftar på enkelheten vilken en order kan läggas och till 

vilken längd leverantören kan anpassa sig gentemot kundens beställningsprocess. Därtill 

information om leverantörens leverans flexibilitet med hänsyn till exempel variationer i 

leveranstid, leverans volymer och förseningar. 

 Kundservice underleverering inkluderar normal service som hur lång tid leveransen 

kommer att ta. 

 Kundservice efterleverering inkluderar möjligheten att spåra produkten för att kunna se 

materialet, reservdelar, returer, reklamation och återvinning. 

LEVERANSSÄKERHET 
Leveranssäkerhet är ett sätt att mäta värdet på antal leveranser som skett på bestämd tid som 

bestäms tillsammans med kunden. Leveranser som sker för tidigt eller för sent räknas ha en låg 

leveranssäkerhet. För många företag kan leveranssäkerhet vara av stor betydelse. Om inte 

förbestämda överenskommelser möts kan kunden kräva förseningsavgifter eller straffavgifter. 

Det kan till och med gå så långt att kunden byter leverantör och företaget mister värdefulla 

kunder. Vissa kunder ställer höga krav på sina leverantörer gällande som exempel, kvantitet, 

ledtider, hur ofta dem ska leverera, ha en leveranssäkerhet på minst 95% med mera.  

Leveranssäkerhet beräknas på antal leveranser i tid dividerat med antal leveranser som gjorts. 

Vilket ger ett procentuellt resultat vilket visar hur ofta företaget lever upp till sin leveranspolicy. 

För att ett företag ska kunna förbättra sin leveranssäkerhet är det många faktorer som har 

betydelse.28  

Det kanske enklaste och mest effektiva sättet att höja leveranssäkerheten är att skaffa ett 

säkerhetslager. Ett säkerhetslagers syfte är att om något oväntat inträffar som en försening i 

tillverkningen eller att kundbehovet varierar, så ska inte kunden behöva bli lidande, utan 

leveransen ska ske som planerat. Detta kan då uppnås genom att ha ett litet extra lager för just 

dessa händelser, som bör täcka de tänkbara differenserna. Avsikten är dock inte att använda 

säkerhetslagret som ett vanligt lager som tas utav vid varje leverans utan enbart i nödfall. 

Säkerhetslager kanske låter som en perfekt idé, men det kostar pengar att ha färdiga produkter 

liggande och väntande på oförutsedda konsekvenser. Det är vanligt att säkerhetslagrets nivå på 

ett företag ändras för jämnan på grund av kostnaden och vilken produkt det rör sig om. Om 

företaget vet att dem kommer att ha svårt att förutse kundens behov eller att dem håller på att ta 

bort en produkt ur sitt sortiment kan säkerhetslagret höjas eller sänkas, beroende på 

situationen.  

                                                             
28 Jonsson, P., 2008. Logistics and supply chain managment. Michigan: McGraw-Hill. 
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Några andra viktiga faktorer som påverkar ett företags leveranssäkerhet är PIA, Batch storlekar 

och ledtiden. PIA eller produkter i arbete, som hänvisas till de mellanlager eller buffertar i 

produktionen. Dessa mellanlager befinner sig mellan två processer där av namnet och har till 

syfte att minska produktionsstopp. Då en process stannar kan nästkommande process fortsätta 

utan problem, på grund av att det finns ett mellanlager av produkter som den kan ta av och blir 

där med inte direkt påverkad av den process som stannade. Dock influerar PIA ledtiden då FIFO 

principen gör att det tar längre tid för en produkt att genomgå tillverkningen för att den ligger 

och väntar i mellanlager. PIA binder även upp stora delar kapital i form av de semifärdiga 

produkterna och tar mycket golvyta ute i fabriken. Företag efterstävar att minska PIA så mycket 

som möjligt utan att riskera att en hel produktion stannar. Ju bättre kontroll ett företag har på 

efterfrågan och driftstörningar desto lättare är det att förutse tillverkningen och kan då reglera 

PIA efter situation.  

FIFO-principen är en lagerregel som säger "first in first out" (först in först ut), som nästan alla 

företag använder sig av då produkten blir sämre med tiden. Man vill att de produkter som kom 

först in i lagret ska vara den första att komma ut, så att inga gamla produkter finns i lager då 

många produkters kvalitet blir sämre med tiden.  

En batch är en tillverkningsorders kvantitet. Det behöver nödvändigtvis inte vara kundens order 

utan kan vara en del av en eller flera kundorder. En batch används av företag för att optimera 

effektivt arbete av en produkt emot cykeltider och ställtider. Som till exempel är det inte lönt att 

bara trycka en nyhetstidning och sedan ställa om pressarna för att tillverka en annan. Då 

ställtiden och uppstarten av sådana pressar kan ta dagar, utan då tillverkar företaget flera tusen 

tidningar som distribueras till flera kunder, för att öka sitt effektiva arbete. Om en batch är för 

stor kan det stoppa upp tillverkningsprocessen och batchens storlek har direkt påverkan av hur 

lång ledtid en tillverkningsorder kommer att ta. Mindre batchar har flera ställ i maskiner och 

dylikt men kommer mera frekvent in i lager och har då en kortare ledtid genom tillverkningen.  

Ledtid är den tid det tar från att med en kund gör en beställning till dess att en kund får varan. 

Det finns dock några undantag, till exempel finns det intern ledtid eller genomloppstid, som 

syftar på tiden det tar inom företaget exklusive transporttiden till kunden. Ledtiden visar då hur 

lång tid det tar att tillverka en order och få den till kunden. Ledtiden är en mycket viktig faktor 

att veta om då ett företag försöker förbättra sin leveranssäkerhet. Ledtiden i sig beror av många 

faktorer, i stort sätt allt som tar tid berör ledtiden på något sätt, om det ska vara en cykeltid, 

ställtider, kötider, storleken på batchar eller då en operatör ska gå och hämta en truck för att 

transportera produkterna. Allt resulterar i ledtiden som i sin tur påverkar produktionens 

flexibilitet och möjlighet att snabbt ställa om för att möta variationer i kundens begär. 29 

 

  

                                                             
29 Jonsson, P., 2008. Logistics and supply chain managment. Michigan: McGraw-Hill. 
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Logistiskkostnader och uppbundet kapital 

Att ha en bra uppfattning om logistikkostnaderna och det uppbundna kapitalet är viktigt för att 

kunna ta rätt beslut fattade på hur situationen ser ut, och veta vad alla olika saker kostar. Ofta 

kan dessa kostnader glömmas bort och göra att man inte klarar sin budget, då man ska 

genomföra förändringar eller liknande. 

Logistikkostnader är en samlingsterm för olika kostnadsposter som berör logistiken i ett företag 

så som följande: 

1. Transport och materialhanteringskostnader 

Transport och materialhanteringskostnader är kostnaden för att flytta gods 

internt, externt och innehåller även kostnader för packning och eventuella 

skador som kan förekomma i frakt av gods. Material som transporteras räknas 

som uppbundet kapital. Under materialhanteringskostnaden ingår punkterna 

ställkostnader och packningskostnader. 

2. Packningskostnader 

Packningskostnaderna innehåller alla kostnader som har med paketering av 

färdigt gods internt i företaget, inklusive materialkostnaden för packning och 

arbetstiden som behövs. Om man skulle ha återanvändningsbara förpackningar 

måste andra kostnadsposter inkluderas; administrativa, lager, returtransport och 

återpackning.  

3. Ställkostnader 

Ställkostnaden är vad det kostar att ha gods i lager. Denna kostnad är beroende 

av: lagerkvantitet, finansiella fraktioner, fysiska fraktioner och en 

osäkerhetsfaktor. För att man ska kunna uppskatta ställkostnaden bra måste 

kapitalkostnaden, lagerkostnad och osäkerhetskostnad finnas med.  

4. Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader är långsiktskostnader som innehåller kostnader som: 

planering, operationskostnader, orderprocess, rapporter, datorer, 

kommunikationsanordningar och upphandling. 

5. Orderkostnader 

Orderkostnader innehåller de kostnader den specifika ordern kommer att föra 

med sig i produktionen. Dessa kostnader kan vara: Set-Up kostnader (byta 

verktyg på maskin), kostnad för kapitalförluster, materialhanteringskostnader 

och orderprocesskostnader.  

6. Kapital-relaterade kostnader 

Kapital-relaterade kostnader är kostnader så som: tillgängliga fabriker, fordon 

och maskiner tillsammans med personal. Inkluderat i fabriken är 

underhållskostnader för maskiner och liknande. Denna kostnadspost är ganska 

stabil och kan slås ut över ett stort antal maskiner för att få ett lägre enstyckspris.  

7. Förseningskostnader 

Förseningskostnader uppkommer då kunden inte får varan i tid, detta kan 

resultera i ett antal olika scenarion. Kunden kan vilja avboka ordern, vilket skulle 

medföra en storförlust. Kunden kan tänkas byta leverantör och då har man 

förlorat en kund. Kunden kan vilja att leveransen ska ske express vilket kan 

medföra stora transportkostnader, alternativt kan kunden ta ut en straffavgift av 

leverantören för förseningen.  
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8. Miljökostnader 

Miljökostnader kan komma från många olika faktorer. Olika former av utsläpp 

från fabriken eller transporter som påverkar miljön. Det behöver inte enbart 

vara själva utsläppen som påverkar miljön. Det kan vara oljud, däckslitage 

trängsel etcetera. 

 

Genom att känna till den totala logistiska kostnaden vet man vilken påverkan det kan ha på 

beslutsfattning gällande logistiken. Att se till helhetsbilden hellre än att bara se en kostnadspost. 

Om man bara skulle förminska en kostnadspost kan det resultera i att en annan höjs.  

Detta är ett mycket viktigt kapitel att alltid ha med sig då man ska tänka på nya lösningar och 

fatta beslut. 30 

 

Uppbundet kapital 

Ett företags kapital kan vara i form av rena pengar som då förvaras exempelvis på en bank eller 

liknande. När ett företag sedan investerar dessa pengar i en lokal, personal, inventarier, 

maskiner, material och liknande binder företaget upp sitt kapital. Detta är nödvändigt för alla 

företag, men att ha för stort kapital uppbundet kan resultera i att företaget inte kan göra 

nödvändiga investeringar för att anpassa sig emot marknaden som hela tiden ändras. Det finns 

ett uttryck inom ekonomi som säger ”Cash is King”, som menar att ett företag vill ha så lite av sitt 

kapital uppbundet som möjligt.  

Ett exempel kan vara att om en maskin skulle gå sönder kan man inte reparera den. Med gods, 

stora lager eller liknande former av saker som binder upp ett företags kapital. Man måste ha 

tillgång till rena pengar för att kunna lösa dessa typer av utgifter.  

Lageromsättning är ett sätt att mäta hur ofta man omsätter sitt lager. Ett stort lager omsätter 

sällan, medan ett litet omsätter ofta. Med omsättning menar man på FIFO principen först in först 

ut, där omsättningen är hur ofta man behöver fylla på sina lager. Det positiva med ett litet lager 

är att det är mindre uppbundet kapital och små lagerkostnader och riskkostnader. Men om en 

leverans skulle bli försenad skulle det leda till problem i tillverkningen då lagret inte räcker 

länge, och man kan riskera att få stopp i produktionen.  

Ofta beräknar ett företag åtgången av material och hur lång tid det tar att skicka en beställning 

på nytt material tills det anländer till fabriken. Genom att veta denna ”ordernivån” vet man när 

det är dags att beställa nytt material så att det anländer Just-in-time, eller precis i tid. Genom att 

göra detta kan man minska lagret och dra ner på lagerkostnader och uppbundet kapital. Ofta ser 

även företag till att lägga på lite i beräkningen så att om en leverans blir sen skulle det inte 

påverka produktionen.31  

 

  
                                                             
30 Jonsson, P., 2008. Logistics and supply chain managment. Michigan: McGraw-Hill. 
31 Jonsson, P., 2008. Logistics and supply chain managment. Michigan: McGraw-Hill. 
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3.3 OPERATION MANAGEMENT 
 

Att fatta beslut 

Att fatta beslut i produktionen för olika operationer och materialflödet följer oftast samma väg, 

1. Hitta och definiera problemet, 2. Samla in nödvändig information som behövs för att analysera 

problemet och komma med tänkbara lösningar, 3. Välja det bästa alternativet och implementera 

lösningen. 

Ibland räcker det att bara sitta ner vid ett bord och göra besluten direkt, men i andra 

sammanhang måste man gå djupare och ha fakta som grund för beslut. Nedan kommer fyra olika 

beslutsmetoder att beskrivas kortfattat. 

 

Ekonomisk orderkvantitet 

Ekonomisk orderkvantitet (EOK) är ett beräknat värde som har till syfte att vara den mest 

ekonomiska kvantiteten en kund bör beställa av en viss vara. Det är en gammal metod som hade 

sitt ursprung från Ford W. Harris år 1913. 

EOK används oftast för produkter som säljs i konstanta volymer året runt. Dock bygger mycket 

av beräkningen av EOK på uppskattade värden vilket gör att stora avrundningar behöver göras. 

Trots detta är det fortfarande vanligt än idag att använda sig av EOK som en riktlinje för att 

kommunicera med kunden vad en orderkvantitet bör ligga på. Följande är en exempel formel för 

hur man idag beräknar EOK värdet: 

EOK=sqrt((2Q*CO)/(CU*CC%)) 

Q: Årliga behovet av produkten 

CO: Ordersärkostnad 

CU: Styckkostnad för produkten 

CC%: Lagersärkostnad i procent 

 

Mindmap 

Mindmap eller tankekarta är ett vanligt verktyg som hjälper utföraren att föra anteckningar. Ofta 

används till exempel olika färger för att kategorisera sammanhörande anteckningar. Många 

gånger används mindmap inom industrin till utvecklingsprojekt där behovet av att anteckna 

idéer från exempelvis en brainstorming eller liknande förekommer. Mindmap är ett enkelt och 

effektivt verktyg som visualiserar anteckningar som gör det lättare att se och förstå. 
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Fishbone 

Fishbone eller fiskbensdiagram är ett slags diagram som används för att visualisera orsaker till 

problem. Diagrammet är uppbyggt så att på ryggraden som har ett huvud i ena änden skrivs 

problemet i frågan in. Sedan dras det ut ben från ryggraden som kan vara orsaker till att 

problemet uppstod. Dessa ben som är kopplade till ryggraden är de stora områdena till 

orsakerna av problemet och mer detaljerade orsaker dras sedan ut från dessa ben och antecknas 

ner. Ett vanligt sätt att arbeta med fiskbensdiagram är att utgå från sju stycken grundorsaker 

(7M); Ledningen, Människan, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. 

 

Simulerings modeller 

Simulering är att återskapa ett agerande av ett system genom att använda en modell som 

beskriver processerna av systemet.  

En simulering av en produktion kan vara användbar då själva processen blir för komplex för att 

räkna för hand, men också av andra orsaker. 

1. När relationen mellan olika variabler är ickelinjära eller då olika operationer innehåller 

många krav och variabler, kan det bli för komplicerat att sköta med 

optimeringsprinciper.  

2. Man kan utföra tester och experimentera utan att störa själva produktionen. 

3. Med simuleringen kan man ta fram olika karaktäristiska data om olika operationer på 

kort tid. 

4. Man kan identifiera problemområden i produktionen som annars skulle vara svåra att 

upptäcka, som flaskhalsar och liknande. 

5. En simulering kan vara till grund för olika viktiga beslutstaganden, till exempel att visa 

på vinster, tider och produkter producerade etc. 

Vad behövs för att göra en simulering? 

Varje simulering försöker att efterlikna originalet så mycket som möjligt. Ofta läggs en nivå på 

hur djupt man ska sätta sig in i processen och vad man ska ha med i simuleringen. Många gånger 

vill simuleraren ha med allt i tron att det är bättre att ta med än att lämna ute något, som en 

kötid, en operation eller liknande. Men det är inte alltid fallet att det är bättre att ha med än att 

utesluta något. Det är dem enkla simuleringsmodellerna som efterliknar verkligheten bäst.  

Det man behöver för att börja simulera är data till exempel operations tider, artiklar som ska 

simuleras, maskiner, kapaciteter, kötider, lager och mycket mera. Det första som behöver göras 

är att börja med en datainsamling. Det är bra att även få se med egna ögon hur den verkliga 

processen går till så att simuleraren skapar sig en uppfattning om hur den saken han ska 

simulera fungerar i nuläget.32 

 

  

                                                             
32 Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. & Malhotra, M. K., 2010. Operations Management Processes and 
Supply Chains. u.o.:Pearson. 
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4. NULÄGESBESKRIVNING  
För att kunna lösa leveransproblemen och kunna göra själva tillverkningsprocessen mera stabil 

och enklare måste en grundläggande förståelse över hur fabriken fungerar först skapas. Detta görs 

med en så kallad nulägesbeskrivning som förklarar hur fabriken fungerar idag. 

4.1 FABRIKSLAYOUTEN 
Just nu håller IAC på med att flytta maskiner och operationer runt om i fabriken för att förbereda 

den nya tilltänkta layouten som ska införas inom kort, denna layout är framarbetad av IAC 

själva. IAC hade en anställd som ritade den nya layouten, men han är inte längre kvar på 

företaget. Här nedan finns en bild på hur layouten av fabriken kommer att se ut. På denna layout 

kan vi se alla maskiner och alla operationer. Det som skiljer sig från den gamla layouten emot 

den nya är i stora drag att bearbetningsmaskinerna (CNC parken) kommer att flyttas några 

meter för att göra plats åt en större transportgång, och tvätten kommer att flyttas till en ny plats 

där man idag använder som ett litet buffertlager. För att se IACs nuvarande layout hänvisas till 

bilaga 1, och för att se deras kommande layout se bilaga 2. 

 

Figur 4 Fabriks layout (se bilaga 2) 
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Processflödet för artiklarna ser olika ut beroende på vilken artikel det rör sig om. Några har 

sandkärnor och andra inte. Detta gör att dem kommer att gå olika vägar och genomgå olika 

operationer. Artikel 8115 är en av de mest komplicerade artiklarna som detta examensarbete 

berör, och just denna artikel genomgår alla operationer som andra artiklar också gör. Så att följa 

8115 genom fabriken kommer samtliga operationer att genomgås. En kort summering av alla 

operationer som en artikel kan tänkas genomgå är: 

1. Kärnmakeriet 

2. Smältugn 

3. Kvävgasspolning 

4. Gjutning 

5. Upplösningsugn 

6. Kallåldring 

7. Varmåldring 

8. Blästring 

9. Bearbetning med CNC maskiner 

10. Tvätt 

11. Montering 

12. Trycktest och kontroll 

13. Lager 

För att lättare förstå vilka artiklar som genomgår vilka processer visar tabellen 2 de åtta 

artiklarna och vilka processer var och en går igenom. 

Tabell 2 Operationstabell över artiklar 

 Operationer 

Artikel Kärn Gjutning Sågning Slip Värmeb Blästring Bearbetning Gradning Tvätt Kont/mont 

8114  x x x   x  X  

8115 x x x x x x x x X X 

8116 x x x x x x x  X X 

8125  x x x   x  X  

8126  x x x   X  X  

8127  x x x   x x   

8135  x x    X    

8136  x x x x  x    

Om man önskar att se hur artiklarna ser ut hänvisas här med att titta på bilaga 3 
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4.2 DETALJERAD BESKRIVNING AV PROCESSERNA 

 

KÄRNMAKERIET 

Kärnmakeriet är den första operationen i tillverkningen. Kärnmakeriet tillverkar sandkärnor 

som består av en speciell sand (mycket fin sand) som blandas med ett bindningsmaterial och 

sedan pressas in i en gjutform under hårt gastryck. Detta gör att bindningsmaterialet och sanden 

formar en porös solidkropp, som i sin tur används vid gjutningen för att göra hålrummet i 

aluminiumdetaljen. Sanden fylls på i en stor behållare från utsidan av fabriken direkt av 

lastbilen. Sanden används sedan av två maskiner som sköts av två operatörer och går på två 

skift. Den stora maskinen gör större och sprödare 

sandkärnor, och den mindre maskinen tillverkar 

mindre sandkärnor som är lite hårdare. Hårdheten 

kan operatören själv bestämma genom att bestämma 

hur mycket bindningsmedel som ska blandas med 

sanden. Om kärnan blir för porös så går den sönder 

innan man kan använda den i gjutningen, men om 

sandkärnan är för hård blir det problem att avlägsna 

den efter att detaljen har gjutits. Sanden trycks in i en 

form som placeras under munstycket och kläms fast 

och lufttätas. Det finns olika formar för olika artiklar 

och varje artikel kan behöva flera olika sandkärnor. 

Artikel 8115 behöver tre olika sandkärnor, dessa pressgjuts i två 

formar vid kärnmakeriet. Själva formen är gjord av en sorts 

hårdplast med en enkel skruv som håller ihop formen. En färdig 

sandkärna packas sedan på en pall. Signalen som berättar vad 

dem ska tillverka får kärnmakaren genom en planering över 

kommande order och ett kanbansystem med gjuteriet. Han kan 

då se vilka orders det ligger på de olika artiklarna för att sedan 

planera själv vad som måste köras.  

Kanbansystemet ska fungera så att då en person från gjuteriet 

hämtar en pall med sandkärnor ska det finnas ett kort på pallen 

som säger vilken sandkärna det är och vilken kvantitet. Detta 

kort ska då tillbaka till kärnmakeriet som då lätt kan se att en 

sådan pall har gått åt och måste börja tillverka en ny pall av 

sandkärnor. Det fungerar inte riktigt så idag på företaget. Dessa 

kanbankort kommer inte alltid tillbaka och det blir då kärnmakaren som får åka till gjuteriet och 

se efter med egna ögon hur mycket som finns av sandkärnorna. Vid kärnmakeriet finns det ett 

litet lager av färdig pall med sandkärnor som fungerar som en liten buffert då dem ibland måste 

byta formar och köra andra sorters sandkärnor. Vid varje avslutad sats av sandkärnor som kan 

variera stort, stämplar kärnmakaren in hur många han har gjort och vid vilket klockslag. En 

sådan sats kan vara allt från en till flera hundra kärnor och tiden det tar att tillverka kan variera. 

Det tar cirka 30 minuter att byta en form, och det tar mellan 1-2 minuter att gjuta en sandkärna 

beroende på storlek, oftast ligger även sandkärnorna cirka en dag i kärnmakeriets lager innan de 

används i gjuteriet på grund av att de är lite fuktiga efter att ha gjutits. Man kan dock inte vänta 

för länge med att använda en sandkärna då de med tid blir porösa.  

Figur 5 Maskin som tillverkar sandkärna 

Figur Sandkärna till 8115 
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Tabell 3 Kärnmakeriet 

Kärnmakeriet Ställtid Stycktid Kötid 

8115 30min 1-2min 1dag 

8116 30min 2min 1dag 
 

SMÄLTPROCESSEN AV ALUMINIUM 
För att gjuteriet ska kunna ha material att gjuta med måste 

själva preparationsprocessen med att smälta och ädla 

aluminiumet ske. De som jobbar med att smälta och förse 

gjuteriet med material kallas för smältare. Deras skift börjar 

fyra timmar innan resten av fabriken börjar arbeta för att de 

ska hinna förbereda material och värma upp alla maskiner. 

Gjuterimaskinerna måste vara varma för att man ska få ut 

kvalitativa detaljer. Uppvärmningen av en form i en vagga kan 

variera beroende på storleken av formen, det vill säga hur 

mycket material som måste värmas upp. Allt från 30-40 min till 

fyra timmar kan gå åt bara till att värma upp 

formen för gjutning. Att värma upp formarna 

är en av de första sakerna som smältarna gör 

då de börjar sitt skift. 

Smälteriet har fem ugnar att smälta olika 

sorters legeringar av aluminium i som 

används för olika artiklar för att få de 

önskade egenskaperna i aluminiumet. Av de 

fem ugnarna är det en stor ugn som kan 

smälta en stor kvantitet aluminium och fyra 

mindre ugnar som kan användas för lite 

mindre förekommande legeringar. 

Aluminiumet som råmaterial kommer i form 

av tackor som sedan smälts i ugnarna. Det 

tar vanligtvis cirka två timmar att smälta 

aluminiumet så att man kan använda det i 

gjuteriet. 

Innan man kan använda aluminiumet att gjuta med måste 

det först kvävgasspolas för att rena och slagga av metallen. 

Detta görs i en kvävgasspolare, där man med hjälp av 

kvävgas binder slaggprodukter i aluminiumet som sedan 

flyter upp till ytan där smältaren kan rensa bort slagget. När 

aluminiumet är rensat ska lite natrium eller strontium 

blandas ner i smältan för att ge aluminiumet de önskade 

egenskaperna som artikeln som ska gjutas kräver. Detta 

mäts upp med ett speciellt mått och blandas med en skopa. 

När blandningen är klar åker smältaren till vaggan och 

Figur 6 Aluminium tackor 

Figur 7 Stora smältugnen 

Figur 8 De fyra mindre smältugnarna 

Figur 9 Strontium 
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fyller på med aluminiumet. Detta behöver smältaren göra cirka en gång i timmen under hela 

skiftet. Om en gjutning blir underkänd eller blir felgjuten, till och med om man råkar ta sönder 

detaljen så kan man alltid smälta om materialet och använda det på nytt.  

GJUTERIET 
Gjuterier kräver att förarbetet med sandkärnorna och smältan är klara innan gjutaren kan börja 

arbeta. Smältan förvaras i en så kallad degel, som är ett värmekärl som ska se till att 

aluminiumet inte stelnar innan det används. De artiklar som behöver sandkärnor placerar 

gjutare först sandkärnan i gjutformen innan han 

stänger den. Därefter fyller gjutaren på med 

aluminium från degeln ner i annat kärl som är 

anslutet till formen. Sedan tippas gjutvaggan och 

aluminiumet rinner ner i formen. Där av namnet 

vaggan av att hela gjutformen tippas.  

Aluminium krymper cirka 3% då det stelnar och 

om man skulle ha en form som inte tippar blir 

olika delar i formen olika varma vilket har en stor 

påverkan av kvaliteten på produkten. När smältan 

väl är i formen så ska den stelna i ca 10 minuter. 

Denna process är styrd av en timer som då efter 

10 minuter tippar tillbaks vaggan i 

ursprungsläget. Det är då dags att tömma vaggan 

på den färdiggjutna detaljen, men trots att den har stått och svalnat i tio minuter så är den 

fortfarande mycket varm, därför finns ett slags skjutbart avlastningsbord. Man använder detta 

bord för att slippa ta i detaljerna då dem förflyttas från formen till avsvalningsbandet.  

Tabell 4 Gjutningen 

Gjuteriet Ställtid Stycktid Kötid O/L 

8114 120min 1,5min 2dag  

8115 120min 12,6min 2dag 90% 
8116 120min 2,2min 2dag  

8125 60min 3min 2dag  

8126 60min 3min 2dag  

8127 60min 1,8min 2dag  

8135 120min 8,7min 2dag 50% 
8136 120min 8,7min 2dag  

 

  

Figur 10 Vagga 
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SÅG OCH SLIP 
Operatören vid denna arbetsstation börjar med att avgöra om detaljerna är tillräckligt avkylda 

för att kunna hålla i, är detaljerna arbetsdugliga så är det första steget att såga bort det mesta av 

spillmaterialet från gjutningen i en bandsåg. När det mesta av spillmaterialet är borttaget så 

förfinar man detaljerna genom att slipa bort det resterande spillet och samtidigt får man bort 

vassa kanter. När detaljen är färdigarbetad så placeras den i en korg för att föras till 

värmebehandlingen. 

Tabell 5 Såg och Slip 

Såg/Slip Stycktid O/L 

8114 0,5min  

8115 1,5min 90% 

8116 1min 70-90% 

8125 1,5min  

8126 1min  

8127 0,4min  

8135 1,5min  

8136 2,5min  

 

VÄRMEBEHANDLINGEN 
Värmebehandlingen är ett samlingsnamn och den består av tre operationer: 

Upplösningsugnen 

Upplösningsugnen rymmer 12 korgar och varje korg behöver vara inne i minst 4 timmar, men 

eftersom det idag blandas med andra artiklar så är det inte ovanligt att de ligger kvar i 12 

timmar på grund av att andra artiklar behöver längre uppvärmningstid. Det är storleken på 

artiklarna som styr tiden på värmebehandlingen. Anledningen till att de ska värmebehandlas är 

att sandkärnorna i artiklarna skall brännas bort. Efter att artiklarna har genomgått 

upplösningsugnen så kommer de ut från ugnen. Där finns ett vattenbad som korgen sänks ned i 

för att kyla av den. Korgen ligger i vattnet i 5-6 minuter och därefter transporteras de tillbaks till 

torget med hjälp av en truck. Torget är en liten förvaringsplats mellan upplösningsugnen och 

värmebehandlingen. 

Kallåldring 

Då korgarna kommer ut från upplösningsugnen placeras de på torget där de kallåldras i väntan 

på att föras in i ugnen. Kallåldring sker alltså i rumstemperatur och görs för att materialet ska få 

en ökad hållfasthet. Detaljerna kallåldras mellan 30-120 minuter innan de är helt klara. 

Detaljerna är i detta skede både blöta och sandiga efter att ha varit i vattenbadet. Det är enkelt 

att se vilka detaljer som kallåldras och vilka som väntar på att föras in i ugnen, men för att man 

inte ska ta fel så lägger även operatören för upplösningsugnen en lapp i korgen där det står lite 

information om artikeln och kvantiteten. Där förklaras även att de just nu håller på att kallåldras.  
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Värmebehandlingen 

Efter att detaljen har kallåldrats så tar operatören en truck och hämtar korgen för att sedan 

värmebehandla den. En värmebehandling görs för att ge materialet en hög hållfasthet. 

Operatören tar korgen till en av de två varmåldringsugnarna för värmebehandling. En korg kan 

ibland ligga upp till tre dagar innan dem får en plats i värmebehandlingsugnen. Båda ugnarna 

har en gemensam kapacitet på 16 korgar, den lilla ugnen tar 6 korgar och den större tar 10 

korgar. Detaljerna förs då in i ugnen där dem får ligga i cirka 120-180 grader Celsius i ungefär 

480 minuter. Dessa ugnar tar cirka en timme att få varma nog för värmebehandlingen, så dem 

sätts på av smältarna innan skiften börjar.  

Tabell 6 Värmebehandling 

Värmebehandling Stycktid Kötid Tot tid 

8115 0,5min 3dag 6-12tim 

8116 0,1min 1dag 6-12tim 

8136 0,1min 3dag 6-12tim 

 

KONTROLLSTATION OCH BLÄSTRING  
Vid kontrollstationen utför man en snabbkontroll av detaljerna. Det viktigaste momentet är att 

kontrollera att inga sandkärnor finns kvar, om det skulle göra det så knackas de ut för hand med 

en hammare. Ett annat moment operatören utför är att knacka bort eventuellt spillmaterial som 

fortfarande har hängt med sedan gjutningen. När snabbkontrollen är färdig tar operatören 

detaljen och placerar den i ett slags genomskinligt bås (blästringsmaskinen) som lättast kan 

beskrivas som en kuvös med två hål försedda med långa gummihandskar som man placerar sina 

händer i. Operatören startar blästringsmaskinen som blåser en mycket finkorning sand med ett 

högt tryck på detaljen som medför att ytan på detaljen blir slipad och renad. Därefter placeras 

artikeln i en pall och hela proceduren upprepas till att pallen är full, denna process går relativt 

fort, det tar cirka tre minuter per detalj.  

Tabell 7 Blästring 

Blästring Stycktid Kötid O/L 

8115 3 min 3dag 50% 

8116 2 min   
 

Figur 11 Värmebehandling Figur 12 Upplösningsugn och kallåldring 
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BEARBETNING 
Bearbetningen får artiklarna från blästringen i pallar. I denna process fräser CNC maskiner 

detaljerna och borrar och gängar håll i detaljerna. Varje artikel har en egen fixtur som håller 

detaljen på plats i maskinen för bearbetningen. Fixturen är ganska tung, så när operatören 

behöver byta den måste han använda sig av en handkran eller en truck för att lyfta in och ut 

fixturerna. När rätt fixtur är på plats mäter och kontrollerar operatören att allt är rätt inställt 

och att maskinen ska fungera som tänkt. Vissa artiklar går i två faser, vilket menas med att efter 

att första programmet i maskinen är klar måste operatören ta ut detaljerna och vända på dem 

och köra nästa program. Detta görs för att maskinen helt enkelt inte når runt hela detaljen eller 

kan inte komma åt de områden som den behöver. Ofta kör en operatör flera uppsättningar 

detaljer i en och samma maskin för att slippa de små ställen med gradningen emellan faserna. Så 

här kan bearbetningen gå till: 

När första uppsättningen av fyra artiklar är klara rengör operatören maskinen med en 

lufttryckspistol för att ta bort alla överblivna metallspån och kylvatten som bildas. Därefter 

matar han in en ny uppsättning av fyra artiklar i fixturen och kör igång programmet igen. Denna 

gång har operatören tid till att grada och slipa de fyra artiklar som tidigare bearbetats. En 

gradning är en operation som involverar att operatören slipar bort grader som blir kvar från 

maskinen så att ingen gör sig illa på de vassa kanterna. En grad är en vass metallkant som bildas 

då man fräser och slipar metall. Verktyget som används vid slipningen är en luftdriven fil. När 

operatören har gradat detaljen blåser han den ren igen med lufttryckspistolen för att avlägsna 

all spån och annat som kan förstöra gängorna på detaljen. Det får absolut inte finnas något skräp 

i detaljen. Gradningen tar cirka 4 minuter per detalj, varefter operatören lägger detaljerna i en 

ny pall.  

Tabell 8 Bearbetning 

Bearbetning Ställtid Stycktid Kötid O/L  

8114 60min 1,8min 1dag   

8115 60min 9,95min 1dag 80%  
8116 60min 4,8min 1dag   

8125 60min 3,6min 1dag   

8126 60min 3,3min    

8127 60min 1,5min 1dag   

8135 150min 6,12min 1dag  Körs i två 
maskiner 

8136 120min 5,2min 1dag   
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Figur 13 Bearbetningen, CNC maskin 

TVÄTT 
Den nuvarande tvätten är en stor tvättmaskin som tvättar många olika sorters artiklar. På grund 

av det är det inte ovanligt att vissa pallar med detaljer får ligga och vänta på att få bli tvättade i 

ett dygn. Ett tvättprogram tar cirka tio minuter och efter att tvättprogrammet är klart måste 

detaljerna blåsas torra med en lufttryckspistol. Detta tar cirka sex till sju minuter, för en hel pall 

detaljer tar det upp emot en kvart att tvätta och torka.  

Tabell 9 Tvätten 

Tvätt Stycktid Kötid  

8114 1min   

8115 0,5min 1dag 20 åt gången 

8116 0,5min   

8125 0,25min   
8126 0,25min   

 

KONTROLLSTATION OCH MONTERING 
Denna arbetsstation är den sista i ledet. Det börjar med att pallar transporteras från tvätten och 

läggs i en kö som kan bli stående upp mot två dagar. Anledningen till kötiden är som tidigare 

beskrivit att det är flertalet olika artiklar som skall kontrolleras och monteras. 

Det första momentet operatören utför är att ta upp en detalj från pallen, placerar den på ett bord 

och monterar nipplar, casket, spring, plug och valvecone tillsammans med locktight för att täta 

gängorna. Därefter placeras den monterade detaljen i en trycktest. Trycktesten tar 93 sekunder 

och samtidigt som detaljen trycktestas så tar operatören upp en ny detalj som monteras. När 

trycktesten är klar placeras den kontrollerade detaljen i en pall. Denna procedur upprepas till 

samtliga detaljer är trycktestade och placerade i pallen. Det sista steget för operatören är nu att 

flytta pallen ca 2 meter till paketeringssektionen där varje enskild detalj tas upp och paketeras i 

rostskyddspapper och insatspåse och därefter placeras den inpackade detaljen i en pall. Denna 

procedur tar ca en minut. Processen upprepas till sista detaljen är klar. När pallen är klar 

återstår det endast att transportera pallen till lagret. 
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Tabell 10 Kontrollstation och montering 

Kont/Mont Stycktid Kötid O/L 

8115 4min 2dag 50% 

8116 2,25min 2dag  
8126 0,25min   

 

 

Figur 14 Trycktest och monterings station för 8115 

NYCKELTAL 

För att veta lite mera om artiklarna har diverse ”nyckeltal” tagits fram för att hjälpa till att förstå 

hur fabriken fungerar och hur den planerande delen är uppbyggd. Dessa ”nyckeltal” är kritiska 

siffror om varje artikel, så som årsvolymer, EOK och liknande. Dessa siffror eller nyckeltal är 

viktiga att känna till för att kunna göra olika bedömningar, om hur man ska kunna fortskrida till 

att identifiera och lösa olika sorters problem i tillverkningen. 

Tabell 11 Nyckeltal 

Nyckeltal 8114 8115 8116 8125 8126 8127 8135 8136 

EOK 600st 600st 600st 800st 800st 800st 500st 280st 

Säkerhetslager 140st 300st 152st 126st 120st 128st 144st 84st 

Årsvolym 3000st 12000st 3000st 1800st 1900st 1900st 5700st 2000st 

Dagstakt 12st 48st 12st 7,2st 7,6st 7,6st 22,5st 8st 

Styckpris 54,66 kr 236,70 kr 145 kr 93 kr 84 kr 59 kr 278 kr 247 kr 

Materialkostnad 12 kr 185 kr 52 kr 14 kr 15 kr 7 kr 108 kr 111 kr 

Ställkostnad 2 kr 3,75 kr 2 kr 6 kr 5 kr 5 kr 9 kr 5 kr 

Internledtid 9d 24d 17d 11d 11d 11d 17d 17d 

Leveransfrekvens 2ggr vec 2ggr vec 2ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 

Lev. Antal 30-75 75-120 30-75 36-200 38-200 38-200 113-125 40-70 

Material 0,5kg 5,5kg 1,1kg 0,49kg 0,56kg 0,27kg 3,9kg 4kg 
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Benämningar: 

EOK: mest lönsamma orderkvantiteten. 

Säkerhetslager: är det lager som företaget alltid bör ha i lager för att kunna ta hand om 

svängningar i kundbegäret.  

Årsvolym: Det planerade totala antalet produkter som ska tillverkas på ett års produktionstid. 

Dagstakt: Normal tillverkningstakt per dag. 

Styckpriset: Vad det kostar att tillverka en produkt. 

Materialkostnad: Kostnaden materialet kostar för produkten. 

Ställkostnad: Kostnaden för att göra ett ställ. 

Intern ledtid: Affärssystemets inlagda totala tid det tar att tillverka en produkt från början till slut. 

Material: Hur mycket aluminium det går åt för att gjuta produkten. 

Leveransfrekvens: Hur ofta en transport kommer för att leverera varan till kund.  

  (2ggr vec = två leveranser per vecka, som exempel på tisdag och torsdagar.) 

 

TRANSPORTER 
Transporter i fabriken mellan olika processer är ganska kort. Från ena sidan fabriken till andra 

tar inte mera än 3-5minuter med en truck och det körs mycket sällan. Så ingen djupare studie 

har gjorts för just transporten i fabriken, med tanke på att den nya layouten är uppbyggd för att 

minska antalet transporter och göra transporten inom fabriken enklare och snabbare.  

 

4.3 VÄRDEFLÖDESKARTA  
De tidsstudier, intervjuer och observationer som gjorts för att kartlägga tillverkningsprocessen 

sammanfattades i en värdeflödeskarta (VSM). Själva värdeflödeskartan kan ses i bilaga 4. 

Värdeflödeskartan har använts under arbetet som en karta för att lättare förstå och få en 

överblick av processerna. Samt har den använts vid förklaringar och diskussioner, för att 

förenkla och öka förståelsen.  

 

Figur 15 Värdeflödesanalys se bilaga 8 

Tidslinjen i värdesflödeskartan är gemensam för samtliga produkter vilket gör att den visar en 

typisk genomsnittstid av alla artiklarna. Ledtiden kan variera stort beroende från fall till fall och 

från artikel till artikel. Den totala ledtiden är cirka 21dagar då mycket av den tiden är kötider 

och icke värdehöjande tid. För att se mera exakta ledtider se nyckeltal i tabell 11 under 

nulägesbeskrivningen. 
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4.4 FLASKHALSAR 
Med hjälp av simuleringen har flaskhalsar identifierats. Man har även kunnat se se hur stor 

kvantitet tillverkningen är kapabel till idag och jämfört detta med den teoretiska 

maxtillverkningen. Denna studie visade att flaskhalsen är själva gjutningen och sedan 

bearbetningen som ligger runt en användning på över 95%. Men det visade även att i jämförelse 

med dagstakten skulle man bara behöva använda cirka 40% av den tillgängliga maskintiden för 

att klara leveranserna. Flaskhalsar kommer alltid att finnas men i detta fall är inte flaskhalsen 

problemet. Utan det är styrningen och ineffektivt arbete som är problemet, inte själva 

flaskhalsen i sig själv.  

4.5 BUFFERTAR OCH BATCHAR 
För att klargöra skillnaden mellan buffertar och batchar så är en buffert ett lager av semifärdiga 

produkter som ligger i produktionen. Batchar är antalet detaljer man väljer att tillverka per 

gången, som exempelvis så mycket det får plats i en pall. En kundorder kan vara på 600st 

detaljer, medan en batch kan vara på 76st.  

För att mäta hur stora buffertarna är i produktionen gjordes en mätstudie. Nedan visas en tabell 

över hur buffertar har sett ut under fem tillfällen och tre veckor de har undersökts, dessa 

undersökningar har skett på slumpmässiga tider och dagar för att få spridning och minska 

risken för att operatörer gömmer gods för att förbättra siffrorna. Dessa siffror måste ses som de 

är, vilket menas på att bara fem studietillfällen har används vilket kan göra siffrorna lite osäkra. 

Men en generell bild om hur det ser ut bör kunna tas ur detta. En sak som inte nämns i tabell 12 

är att fabriken under alla fem tillfällen har haft en stor order på en artikel som inte hör till de 

studerade artiklarna. Denna artikel har tagit upp mycket arbetskraft och mycket maskintider i 

tillverkningen. Så dessa resultat bör ligga i underkant emot de vanliga antalen.  

Tabell 12 Buffertar 

Buffert 

         

Operation/Artiklar 8114 8115 8116 8125 8126 8127 8135 8136 

Kärnmakeriet x 0 - 144 0 x x x x x 

Gjutningen 0 11 - 144 0 - 387 0 0 0 0 - 47 0 

Såg/slip 0 0 - 17 0 - 387 0 0 0 0 0 

Värmebehandlingen x 0 - 72 0 x x x x 0 

Blästringen x 0 - 72 0 x x x x x 

Bearbetning 240 - 652 60 - 145 0 - 170 0 50 - 800 250 50 - 237 0 - 56 

Tvätten 0 15 - 52 0 - 54 0 0 x x x 

monteringen x 6 - 88 0 x x x x x 

Lager 0 - 8 0 - 96 (-8) - 48 0 - 188 0 0 - 137 (-3) - 4 0 - 48 

         

x = artikel går inte genom denna operation      

nr - nr = min antal till max antal        

(-n) = negativ siffra vilket praktiskt inte går, fel på rapporteringen    

 



40 
 

Att mäta minimala och maximala värdena på buffertarna kan användas vid vidare beräkningar 

på Kanban system och omräkning av EOK och batchar.  

Batchar i fabriken idag är svåra att se då nästan alla pallar och kundordrar är delmängder av den 

totala kundordern över en hel månad. Se ”nyckeltalen” i tabell 11 för artiklarna och titta på Lev. 

antal (levererings antal) för att se hur stor varje leverans brukar ligga på. Det är detta värde som 

borde spegla sig som batcharna i fabriken, vilket inte alltid är fallet. 

4.6 STÖRNINGSLISTA 
Störningslistan är en nyinförd lista där operatörerna skriver i varje gång en bearbetningsmaskin 

står stilla på grund av orsaker som reparation och liknande. Denna lista kan ge en bra 

nulägesbeskrivning om hur ofta en maskin står stilla, hur länge den står stilla och vad som är 

orsaken till att den står stilla. Tabell 13 visar en portion av denna lista. För att se hela listan se 

bilaga 6. 

Tabell 13 Störningslista av bearbetningsmaskiner 

Störningslista 

Maskin Maskin nr Vecka Störning Tid   

ENSHU EW450 2207 14 verktygsbyte 10 min 

    14 spänn anordning 15 min 

    14 spänn anordning 15 min 

    17 kanalen till kylvätska igentäppt  60 min 

            

MAZAK VTC-300 7213 14 byt skär till fräs 45 min 

    14 bordblockering 232 40 min 

    14 maskinfel 170 min 

    16 byte fräs + mätning + romp(?) 235 min 

    16 Omgängning spännjärn skruvar 2st 220 min 

    16 maskin har s längd verktyg nr 3 konturfräs? 30 min 

    17 byte fräs + mätning + romp(?) 80 min 

    17 gänga om spännjärn skruv 20 min 

    17 gänga om spännjärn skruv 25 min 
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4.7 SKIFT 
Idag arbetar många anställda tvåskift och ibland på helger, detta håller dock på att sakta avta 

med tiden, och helgarbete ska tas bort snart. Kvällsskiftet har färre operatörer än dagsskiftet 

vilket leder till att kvällsskiftet inte kommer upp i samma produktion som dagsskiftet. Ett skift 

är på åtta timmar vilket gör att det finns totalt 16 arbetstimmar per dygn. 

På Vilsta fabriken finns det totalt 73 anställda i dagsläget varav 6st är tjänstemän. Bearbetningen 

är 24st anställda varav 9st arbetar förmiddagsskift och 9st på eftermiddagsskiftet. Samt finns 

det 8st som arbetar dagtid, varav är tre av dem som jobbar på lagret och en packare. Och så finns 

det två stycken extra arbetare som är inhyrd/praktiserar. 

Tabell 14 Arbete skift på IAC för bearbetningen och tjänstemän 

Bearbetningen + tjänstemän 

Förmiddagsskift Eftermiddagsskift Dagsskift Tjänstemän Extra 
9st 9st 8st 6st 2st 

 

4.8 BESTÄLLNING AV MATERIAL 
Idag sker en ganska onödig beställningsprocess. Operatörer och kontoret vet ganska exakt vad 

som kommer att gå åt i råmaterial och andra material per månad men sköter varje beställning 

för hand och fyra till åtta gånger varje månad. Själva beställningen av aluminium sköts av en 

gruppledare över gjutningen och smältningen.  

4.9 LEVERANSSÄKERHET 
I figur 16 kan man se den totala leveranssäkerheten för både Vilsta (gula staplar) och Gredby 

(blåa staplar) fabrikerna. Som tidigare nämnt har IAC idag problem med just sin 

leveranssäkerhet och har ett mål på 95% leveranssäkerhet, detta mål uppnås sällan. Normalt 

ligger leveranssäkerheten på Vilsta runt 70% vilket är lågt. Leveranssäkerheten för bara Volvo:s 

artiklar kan inte utläsas i tabellen nedan utan de presenteras längre ned i tabeller. För Volvo 

artiklarna är det ett större problem med leveranssäkerheten. Problemet med deras 

leveranssäkerhet måste åtgärdas snart annars riskerar IAC att förlora sina kunder.  

 

Figur 16 Total leveranssäkerhet hos IAC 
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Tabell 15 Leveranssäkerhet för Volvo artiklar för period 2011-01-01 till 2011-12-31 

Art.nr Leveranssäkerhet Sena leveranser Tidig leverans Totala leveranser 

 antal % antal % antal % antal 

8114 71 90 7 9 1 1 79 

8115 143 72 54 27 1 1 198 

8116 104 91 9 8 1 1 114 

8125 39 80 9 18 1 2 49 

8126 40 82 8 16 1 2 49 

8127 34 89 4 11 0 0 38 
8135 82 79 21 20 1 1 104 

8136 31 91 3 9 0 0 34 

 

Tabell 16 Leveranssäkerheten för Volvo artiklar för period 2011-10-30 till 2012-03-06 

Art.nr Leveranssäkerhet Sena leveranser Tidig leverans 
 

Totala leveranser 

 antal % antal % antal % antal 

8114 33 92 3 8 0 0 36 

8115 45 80 11 20 0 0 56 

8116 46 92 4 8 0 0 50 

8125 16 67 8 33 0 0 24 

8126 16 70 5 22 2 9 23 

8127 11 65 5 29 1 6 17 

8135 31 70 11 25 2 5 44 

8136 11 69 4 25 1 6 16 

 

4.10 SJUKFRÅNVARO OCH OLYCKSFALL 
Sjukfrånvaron på IAC under januari och februari understeg aldrig 95% närvaro för både 

tjänstemän och arbetare. Det är en siffra som är mycket god och visar på att de anställda på IAC 

inte är sjuka oftare än på andra typiska industrier. Olycksfall under januari och februari har 

endast ett fall rapporterats. Vilket i sig är oacceptabelt, men olyckor händer och det kan vara 

svårt att få det till noll.  

 
Figur 17 Hälsotal på IACs personal 

 
Figur 18 Olycksfall på IAC 

 



43 
 

5. NULÄGESANALYS 
I detta kapitel kommer en analys av nulägesbeskrivningen presenteras, analysen kommer att 

koncentrera sig på problemområden gällande nulägesbeskrivningen. Områden som fungerar bra 

kommer inte behandlas.  

5.1 LEVERANSSÄKERHET 
I nulägesbeskrivningen kunde man se hur leveranssäkerheten är för IAC i dagsläget och där 

kunde man konstatera att de har problem. Om man kollar på tidsperioden (2011-01-01 till 

2011-12-31) kan man se att det var nära en acceptabel nivå även om ingen artikel nådde riktigt 

ända upp till IAC:s mål på 95%. När en studie utfördes för det efterkommande kvartalet kunde 

man direkt se att problemen hade eskalerat. IAC har efter årsskiftet haft stora problem med 

leveranssäkerheten särskilt månaderna januari - mars. Förklaringen till de dåliga resultaten från 

början av året beror dels på ledighet i januari och att IAC införde en uppdatering av artikel 8115 

som inte blev godkänd av Volvo, så de producerade artiklarna fick inte levereras. Andra orsaker 

är planeringsmisstag där de missat en stororder så IAC har varit tvungna att prioritera. Efter 

mars månad har IAC lyckats bättre, dels beror det på att de haft krismöten med Volvo om hur de 

skall gå tillväga och dessutom hade IAC en tillfällig extra bemanning från deras fabrik i Estland. 

IAC har klarat sina mål när de haft extra personal, när de däremot inte har haft den extra hjälpen 

eller arbetat övertid har de inte lyckats lika bra. De artiklar som det har gått allra sämst för detta 

år är: 8125,8126,8127,8135,8136. Vad som är anmärkningsvärt är att inte ens artikel 8114 som 

är en lågvolymsartikel som produceras i batchar som ska räcka ett flertal månader framöver inte 

når upp till målen. Eftersom IAC inte når upp till Volvos krav på 98% så har företaget fått 

dispens och ska successivt förbättra sig. Denna dispens sträcker sig fram till sommaren, då ska 

IAC ha löst sina problem. Av denna information kan man konstatera att IAC har allvarliga 

problem som måste lösas snarast för att företaget inte ska förlora en storkund. I tabell 17 vissas 

sammanställd data över IACs leveranssäkerhet till Volvo baserad på data från MONITOR. 

Tabell 17 Leveranssäkerhet från IAC över Volvo artiklar baserade på MONITOR för perioder på ett år och ett 
kvartal 

 Lev. Per år   Lev. Per kvartal  

Period från - till 11-01-01 11-12-31  11-10-31 12-03-06 
art.nr antal %  antal % 

8114 71 90  33 92 

81150 143 72  45 80 

8116 104 91  46 92 

8125 39 80  16 67 
8126 40 82  16 70 

8127 34 89  11 65 

8135 82 79  31 70 

8136 31 91  31 69 
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5.2 MONITOR 
Redan i ett tidigt skede under projektets gång blev det tydligt att tiderna i MONITOR inte gick att 

lita på. När en analys för MONITOR var utförd kunde man konstatera att det var värre än befarat. 

Produktionstiderna för vissa maskiner stämde inte alls, t.ex. att dagstakten i en 

bearbetningsmaskin skulle ligga på 150 detaljer/dag, men det faktiska värdet ligger snarare 

närmare 100 detaljer/dag. Detta värde har tagits fram genom att ha studerat operatörerna samt 

att intervjuat dem. Tiden som är inlagd i MONITOR för plundring av fixturen är på 2,15 min. 

Efter att själva ha gått ut och undersökt det kunde det konstateras att det i själva verket låg på 

3,3 minuter. Det var med andra ord tider som inte har någon förankring i verkligheten utan bara 

var uppskattade och inlagda i systemet. Om systemet säger att det ska ta en viss tid, men i själva 

verket tar betydligt längre tid, så är det inte så konstigt att operatörerna inte hinner med och 

producera i den takt som IAC bestämt. Problemet med att ha fel tider i MONITOR gör också att 

tillverkningsplaneraren får ett betydligt svårare arbete att sköta. Andra faktorer som också 

berör MONITOR är att personalen inte har fått tillräcklig utbildning för affärssystemet och en 

följd till det är att vissa felrapporterar emellanåt vilket också skapar problem. Under arbetets 

gång har IAC börjat studera sina faktorer i MONITOR och uppdatera dem. Dock kanske det ska 

läggas till att det var nästan enbart processtider som inte stämde överens med verkligheten. 

Andra faktorer stämde mycket bättre överens med verkligheten. 

 

5.3 REPARATIONER 
Värmebehandlingsungen har tidigare varit automatiserad så att operatören lätt kan tömma och 

fylla på material i den, men den är idag i ett uselt skick. Automatiseringen fungerar inte längre 

vilket innebär att operatören måste använda mycket handkraft eller truck för att kunna tömma 

den, och varje gång utsätter sig operatören för en risk att bli skadad. Andra problem med 

värmebehandlingsugnen är att korgarna som innehåller artiklarna är i dåligt skick och måste 

repareras emellanåt. Korgarna är egentligen inte ens anpassade för dessa artiklar och skulle 

behövas göras om. Om inte värmebehandlingsugnen åtgärdas snart riskerar man antingen att 

operatören blir skadad eller att ugnen havererar och det blir ett stort stopp i produktionen då 

många artiklar går igenom den processen. Det finns heller inga säkerhetslinjer utmålade runt 

ugnen idag som skulle kunna förhindra att personal blir skadade. 

IAC har tills nyligen inte haft någon dokumentering alls av maskinhaverier. Detta betyder att det 

är svårt att göra några slutsatser om vad som är problem och inte. Den historik som finns att 

tillgå är för en period av 6 veckor och att dra några tillförlitliga slutsatser är för tidigt, men redan 

nu ser man ett mönster. Varje enskild bearbetningsmaskin har ett vanligt återkommande 

problem vilket kan ses i listan (tabell 13 eller bilaga 6) i nulägesbeskrivningen, ett exempel på 

det är kylvätskan. Efter att IAC införde loggböckerna för maskinhaverier har de inte använts på 

ett korrekt sätt för det är bara de större haverierna som har dokumenterats och inte samtliga 

haverier, stora som små. Det är viktigt att de mindre stoppen också loggas om man vill ha en så 

tillförlitlig analys som möjligt. Ett annat problem IAC har idag är att reparationerna kan ta 

väldigt lång tid att åtgärda vilket också kan utläsas i störningslistan som är beskriven i 

nulägesbeskrivningen. En anledning till att det ibland tar en sådan lång tid att reparera 

maskinerna är att IAC saknar reservdelar samt att de inte har någon fast reparatör. IAC har idag 

inte heller något planerat underhåll på sina maskiner vilket gör att de havererar i en onödigt 

stor omsträckning. 
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5.4 KVALITETSPROBLEM 
IAC har idag vissa kvalitetsproblem i sin produktion. De kan delas in i gjutfel, bearbetningsfel 

och trycktest. Direkta gjutfel är sådana som kan härledas till själva gjutningen, antingen dolda 

eller synliga. De synliga defekterna ska inte skickas vidare till bearbetningen, men det är något 

som händer för att IAC har för få kontrollstationer. De dolda felen visar sig först när bitarna har 

bearbetats och porer kommer fram. Anledningen till por fel är att gjutverktyget är 

felkonstruerad. Här nedan kan man se ett exempel på en bearbetad detalj med dolda fel. 

 

Figur 19 Artikel 8114 defekt 

  

Det händer också att det sker bearbetningsfel, det kan dels bero på outbildad personal som 

ställer in fel program eller att skärverktygen är defekta. Det har också hänt flera gånger att 

personalen som ska trycktesta detaljerna efter bearbetningen inte haft tillräcklig koll på vilket 

tryck som skall användas. Det betyder att detaljer som skulle kunna ha blivit underkända blev 

godkända. I åtminstone ett fall har en hel leverans vart tvungen att återvända till fabriken för 

ovanstående problem vilket bidrog till att leveranssäkerheten sjönk. 

 

5.5 PERSONAL 
Efter problemidentifieringsmötet framkom det att IAC har allvarliga problem med vissa 

personalfrågor och de allvarligaste är att personalen är omotiverad, känner otrygghet, 

missnöjda med arbetsmiljön och att de saknar engagemang. I detta kapitel har dessa aspekter 

analyserats och slutsatsen är att personalproblemen är viktiga att lösa. IAC har idag 

visstidsanställda som är missnöjda, känner otrygghet och så vidare. Ledningen har olika mål, de 

behöver förbättra kommunikationen och arbeta åt samma håll, de behöver upprätta 

gemensamma mål. Det har blivit tydligt att det brister när det kommer till att informera 

varandra om beslut. Det är inte alltid de vet vem som har bestämt vad. Ett exempel på det är det 
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första konceptbordet som kasserades och beslutet att bygga samtliga innan man har testat ett 

för att utvärdera konceptet. IAC har idag mycket övertidsarbete i form av helgsskift med mer, de 

borde sikta på att få bort helgskift och övertidsarbete för att personalen inte ska bli 

överarbetade. 

 

5.6 NYA KONCEPTBORDET 

 

Konceptbordet är ett nytt koncept som företagets VD Folke Sandvik har tagit fram för att göra 

om bearbetningsprocessen. Det förväntade resultatet är att förminska transporter, onödiga lyft 

och kunna dra ner på arbetskraften. Detta konceptbord är en ihop sättning av samtliga processer 

efter bearbetningsmaskinen. Vilket inkluderar följande processer och moment avlastningsyta, 

gradning, tvätt, kylningsyta, trycktest, montering och packning. 

Konceptbordet är viktig del för den kommande layouten, för att den nya layouten ska fungera så 

krävs det att bordet fungerar som det är tänkt. Idag har IAC fortfarande ingen lösning på de 

problem som bordet medför, till exempel tvätten och trycktesten som har beskrivits tidigare. IAC 

byggde ett konceptbord till en kostnad av ca 40 000 kr som sedan kasserades för den ansågs 

vara undermålig, det ansågs vara för rangligt men bordet var inte ens fastbultad i golvet. De 

hade åtminstone kunnat testa att bulta fast det innan man kasserade det för att göra en slutsats. 

De har dessutom beslutat att bygga alla fem borden på en gång innan en slutgiltig lösning för 

problemen har tagits fram. Det är en riskabel strategi, om IAC inte löser de problem som bordet 

medför kommer en onödigt stor kostnad vara ett faktum. Efter att ha använt ExtendSim som 

verktyg kunde det konstateras att bordet i sig inte kommer att hjälpa IAC att producera avsevärt 

mycket mer artiklar, men att ett bättre och rakare flöde kommer att skapas. IAC måste fråga sig 

själva om det är ekonomiskt försvarbart att införa bordet eller om de måste tänka om och 

komma på ett nytt koncept. Efter att ha analyserat det nya konceptbordet så är grundtanken bra, 

men det finns många problem att lösa för att få det att fungera, och att testa ett bord istället för 

alla samtidigt vore att föredra. För att se på hur det tänkta konceptbordet och bearbetningen 

kommer att se ut se bilaga 9. 
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5.7 PIA OCH UPPBUNDET KAPITAL 
För att tydliggöra lite hur mycket PIA som det finns ute i hela produktionen gjordes en 

beräkning av Volvoartiklarna enbart.  

Det man vill veta är hur mycket produkter som bara ligger idel i produktionen. Vi kan få ut detta 

genom att veta hur lång processtiden är och hur lång den faktiska ledtiden är. Denna beräkning 

gjordes enligt:  

Först verifierades tiderna, den interna ledtiden (dagar), stycktiden per detalj och ställtider. Om 

tiderna inte stämde överens användes de studerade tiderna.  

Den totala tiden (tot.tid) är stycktiden det tar att tillverka en detalj multiplicerat med antalet 

(EOK). EOK står för den mest lönsamma beställningskvantiteten. Studien visade att ofta ligger 

beställningarna på EOK värdet. Adderat med ställtiden. Den tid det tar att ställa om maskin till 

att köra ordern.  

Verkningsgraden är beräknad på att dividera den totala tillverkningstiden med den tillgängliga 

maskintiden. Som beräknas genom att ta den interna ledtiden i minuter. Rest är bara skillnaden 

mellan verkningsgraden och 100%. Resttid är tiden som maskinen inte används för denna order.  

Antal detaljer är beräknad på resttiden dividerat med stycktiden. Sedan är det uppbundna 

kapitalet beräknat på antal detaljer multiplicerat med styckkostnaden per detalj. (obs! 

beräkningen är gjord i minuter). 

Tabell 18 Uppbundet kapital 

Internledtid Stycktid EOK Ställtid Tot tid Verknings Rest Rest tid 
Antal 
detaljer 

Uppbundet 
kapital 

8114 28,5 5,3 600 180 3360 12% 88% 2947,4 556,1 30 396,82 kr 

8115 26,3 38,55 600 240 23370 93% 7% 1738,3 45,1 6 538,39 kr 

8116 11,5 11,25 600 180 6930 63% 37% 2579,9 229,3 33 252,28 kr 

8125 49,5 8,35 800 120 6800 14% 86% 5826,9 697,8 64 898,81 kr 

8126 53,75 8,3 800 120 6760 13% 87% 5874,4 707,8 59 451,63 kr 

8127 52,25 3,7 800 120 3080 6% 94% 2890,9 781,3 46 097,77 kr 

8135 31 21,57 500 390 11175 38% 62% 6978,7 323,5 89 943,92 kr 

8136 43,7 16,4 280 240 4832 12% 88% 4275,5 260,7 64 392,51 kr 

                  Summa 
394 972 kr 

 

Här kan vi se att enbart dessa åtta artiklar binder upp nästan 400.000 kr som skulle kunna 

användas på många andra ställen. Ändå har studien visat på att dessa artiklar inte hör till dem 

som har högsta PIA värdet, studien kan till och med vara beräknad i underkant. Det finns andra 

artiklar som ligger mycket högre. Denna studie gjordes för att uppmärksamma företaget på 

deras riktiga situation och hur det egentligen ligger till. En trolig uppskattning på den totala PIA i 

hela fabriken och alla artiklar kan vara upp emot 4-5 miljoner kronor enligt Thomas Larsson . 
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5.8 FÖLJESEDLAR 
IAC har idag ett system som gör att det är svårt att följa ordrarna. Följesedeln som följer med 

batcharna baserar sig på en hel order och inte på en delorder vilket gör det extremt svårt att 

följa en batch genom de olika delprocesserna. Fel som uppstår med detta system är att det 

händer att det avrapporteras mer på en station än den föregående. Det kan delvis förklaras 

genom dålig utbildning i MONITOR så att de felrapporterar, men det har också med följesedlarna 

att göra. Ibland kan det fattas följesedlar och andra gånger är det ett flertal följesedlar i en batch 

vilket skapar oklarheter. Ett exempel är artikel 8114, den artikeln produceras i väldigt stora 

batchar och är det då oklarheter i följesedeln är det omöjligt att veta kvantiteten utan att räkna 

dem för hand. 

I figur 20 kan man se ett exempel på oklarheter med följesedeln som berör artikel 8115 där den 

pågående tillverkningsordern säger att kvantiteten är 72 stycken medan operatören har 

rapporterat 103 stycken. Man kan även se på följesedeln att tidigare operationer såsom såg & 

slip till värmebehandlingen har tillverkat 36 stycken detaljer och skickat vidare till blästringen, 

som i sin tur har tagit emot 36 stycken, men det som rapporterades var 103 st. Detta innebär att 

blästringen måste ha tagit detaljer från en annan order och därmed rapporterat fel. Efter att ha 

diskuterat problemen med Carl-Johan Berggren som är produktionstekniker på IAC så kom det 

fram att vissa operatörer inte ens bryr sig om att räkna detaljerna de bearbetar utan de bara 

utgår från att siffrorna från följekortet av tidigare operationer stämmer. Ett annat fel 

operatörerna gör är att de skriver ut sina egna följekort. Anledningen till att de arbetar som de 

gör är att det är mycket nyanställda som inte vet hur de ska göra och att vissa helt enkelt 

struntar i att rapportera rätt. Detta system som baserar sig på stora ordrar gör att operatörerna 

inte har en aning om när ordern kommer att ta slut vilket också skapar problem samt att 

kassaktioner inte visas.  

 

Figur 20 Följesedlar i produktionen 

5.9 EOK 
En beräkning har genomförts för att kontrollera att IAC har beräknat sitt EOK värde korrekt, och 

det stämde. Metoden som användes var Wilsons formel. Idag har IAC beräknat om EOK värdena, 

till exempel så är det nya EOK för artikel 8115 på 300 gentemot det gamla 600. 
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5.10 Säkerhetslager 

IAC använder sig av ett system idag som baserar sig på att de ska ha ett säkerhetslager som 

täcker 6 arbetsdagar. Problemet med hur det ser ut idag är först och främst att det inte finns 

något säkerhetslager överhuvudtaget fastän de ska ha ett. Även om IAC skulle ha haft ett 

säkerhetslager som de strävar efter så skulle de inte ha plats med det i alla fall på grund av det 

begränsade utrymmet i fabriken. Efter att ha rådfrågat mentorn Leif Axelsson behöver ett 

säkerhetslager inte sträcka sig till 6 dagar. Enligt honom räcker det med 3 dagar, även det är 

tveksamt om det finns utrymme för.  

5.11 Batchar 
För artikel 8114 är batch-storleken onödigt stor idag. Efter att ha genomfört en analys till varför 

IAC har valt att göra som dem gör är att grundorsaken är att det finns för få kokillställare och det 

finns inte tid att ställa om oftare utan att det går ut över andra artiklar. Idag producerar IAC 

3000 stycken detaljer per år av artikel 8114, och här nedan kan man se en bild på en "batch" 

med oklar kvantitet mellan 600-900 stycken detaljer vilket ungefär motsvarar ett kvartal. Ett 

problem detta har medfört är att när den stora batchen skulle bearbetas så upptäcktes ett 

hundratal detaljer vara defekta på grund av gjutfel och var tvungna att gjutas om. Detta hade 

kunnat förhindras om batch-storleken var mindre, då hade felet upptäckts tidigare och man 

hade kunnat sätta in åtgärder mycket snabbare. 

 

Figur 21 En stor batch av artikel 8114 

5.12 KÖTIDER 

Ledtiderna IAC har idag för Volvos artiklar redan konstaterats vara onödigt långa. En förklaring 

till den långa ledtiden är bland annat kötiderna som påverkar ledtiden avsevärt. Problemet är att 

det finns onödiga buffertar i produktionsprocessen, med den nya tilltänkta layouten kommer 

vissa buffertar att reduceras även om det fortfarande kommer finnas.  
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5.13 OERGONOMISKA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
Idag får flertalet operatörer arbeta under oergonomiska arbetsförhållanden. Här nedan ser man 

en operatör som saknar ett arbetsbord och är därför tvungen att böja på ryggen varje gång han 

tar upp en artikel och ska blåsa rent den. Bilden är till och med förskönad därför att innan kortet 

togs satt han inte på en pall utan han satt på huk för att utföra arbetet. Operatören klagade på att 

det värkte i kroppen när han var klar. Efter att en kort analys var genomförd konstaterades det 

att detta arbetssätt inte är hållbart i längden, det kan leda till att operatören skadar sig och blir 

sjukskriven.  

 

Figur 22 Oergonomisk arbetsstation 

Tidigare har problemet med värmebehandlingsugnen beskrivits och här nedan är två kort på 

hur det kan se ut när operatören tömmer den. På det första kortet kan man se när operatören 

med handkraft måste rycka och skaka om ställningen för att den ska lossna eftersom 

automatiseringen längre inte fungerar och i ställningen är en korg full med artiklar. Skulle 

ställningen gå sönder riskerar han att få korgen över sig som väger hundratalskilo.  

 

Figur 23 defekt värmebehandlingsugn 1 
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På det andra kortet ser man när handkraften inte räcker till, då måste han med hjälp av trucken 

placera ställningen i rätt position för att kunna tömma ställningen.  

 

Figur 24 defekt värmebehandlingsugn 2 
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5.14 FIXTURER/PALLAR PÅ GOLVET 
IAC har idag mycket pall och bråte ute i fabriken som tar mycket plats, och med tanke på att 

utrymmena i fabriken är starkt begränsade så blir det att framkomligheten minskar och det blir 

stökigt vilket skapar problem för truckförarna. Här nedan ser man ett exempel på hur fixturerna 

placeras. Den som vill byta fixtur måste först och främst köra bort pallarna för att komma åt 

fixturerna och sedan flytta tillbaks pallarna. Detta är ett moment som är onödigt då det tar tid 

och det skapar ett irritationsmoment för truckförarna. 

 

Figur 25 Ostrukturerad fixturplats 1 

 

Figur 26 Ostrukturerad fixturplats 2 

 

Figur 27 Stökig arbetsplats med pallar. 
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5.15 ARBETSSTATION 
IAC har idag problem med att verktyg och mätinstrument inte sköts om eller slarvas bort. 

Mätinstrumenten är extra känsliga för yttre påfrestningar och hanterar man inte dessa varsamt 

måste de omkalibreras eller kasseras. Problemet är med andra ord att arbetsstationerna måste 

förbättras så att verktyg inte försvinner och att mätinstrumenten tas bättre hand om. Här nedan 

kan man se en bild på hur det kan se ut. 

Bilderna visar ett skjutmått som används i produktionen utan att operatör har brytt sig om 

mätinstrumentet. Med tiden har det slagits emot och blivit förstört spetsarna på skjutmåttet har 

blivit hackiga, trubbiga, böjda och avbrutna. Försöker operatören då mäta med ett sådant 

instrument kommer ett felaktigt värde mätas och kvaliteten av produkten går inte att garantera.  

Bild på skjutmått 

 
Figur 28 Bilder tagna på IAC av kasserade skjutmått 

 
Figur 29 Bilder tagna på IAC av kasserade skjutmått 

 

Bilden nedan visar en hög med mätinstrument som har blivit förstörda och måste kasseras. Det 

visar på att personalen har varit oaktsamma med mätinstrumenten, personalen har även inte 

velat kassera mätinstrument då dem är rädda för repressalier.  

 

Figur 30 en hög av defekta mätinstrument 
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5.16 HUR IAC ANVÄNDER SIG AV LEAN IDAG 
IAC har som mål att bli mer leantänkande och i detta avsnitt kommer en jämförelse mellan TPS 

teorin och det faktiska tillämpandet att presenteras för att belysa vilka delar IAC har missat.  

Validering av princip 1 (långsiktligt tänkande) 

IAC är ett gammalt företag som har en förhållningsätt i tillverkningen som påminner om många 

andra industribolag. Ofta löses problem stora som små enbart tillfälligt, med det menas att de 

inte tänker långsiktligt utan de botar bara symptomen och inte sjukdomen viket medför att 

problem återkommer. Några exempel på det är värmebehandlingsugnen som skulle behöva 

genomgå en omfattande reparation, ett annat exempel är de återkommande stoppen i 

bearbetningsmaskinerna. I stället för att åtgärda problemen så att de inte uppstår igen så lagar 

man de endast tillfälligt, vilket menas att de inte åtgärdar grundkällan till problemen. I detta fall 

hade problemen till en viss del kunnat undvikas om IAC hade haft en väl framtagen plan för 

underhållsarbete. 

IAC lever med andra ord inte upp till den första principen i dagsläget, dock så är stora 

kommande förändringar på gång gällande fabrikslayouten och med den finns det planer på ett 

mer långsiktligt tänkande.  

Validering av princip 2 (kontinuerliga processflöden)  
IAC har idag problem med sin nuvarande layout som innebär att processer är krångliga och 

ineffektiva och saknar därmed kontinuerliga processflöden, men den nya layouten kommer att 

förbättra flöden och föra samman operationer. När IAC genomföra dessa förändringar kommer 

de att leva upp till princip 2.  

Validering av princip 3 (drag produktion) 

IAC tillverkar i dag inte efter kundorder utan deras metod går ut på att tillverka efter prognos 

som inte är helt tillförlitligt. Detta beteende har lett till att IAC idag har 4-5 miljoner i uppbundet 

kapital helt i onödan. Den nya layouten kommer dock omöjliggöra att tryckproducera som man 

gör idag. Det kommer helt enkelt inte finnas ytor för att mellanlagra produkterna när de nya 

konceptborden är installerade. Inför IAC inte en drag produktion kommer de att stöta på 

problem med den nya layouten. 

Validering av princip 4 (jämna ut arbetsbelastning) 
IAC producerar idag efter en dagstakt som ska vara utjämnad, tillexempel så ligger dagstakten 

för 8115 på 48 artiklar. Det har dock hänt att på grund av planeringsfel så har IAC varit tvungna 

att producera en stor mängd artiklar på en kort tid, då har det lösts genom övertidsarbete och 

helgsarbete. Fungerar planeringen som den ska så är inte utjämningen av arbetet inte ett 

problem. 

Validering av princip 5 (nödvändiga stopp) 
Nödvändiga stopp är en princip som IAC inte har tillämpat ännu, de ser inte att stopp i 

produktionen kan vara tillfällen att förbättra sig, utan bara något som måste lösas fort för att 

inte stanna produktionen. Det är relativt vanligt att företag ser nödvändiga stopp som något 

mycket dåligt, och anställda vågar inte stanna produktionen för dem tror att det ser dåligt ut i 

chefens ögon och kan riskera sina jobb. Huruvida IAC vill införa denna princip är upp till dem, 

det kanske inte är rätt i tiden att införa denna princip då det är kostsamt i första perioden av 

införandet.  
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Validering av princip 6 (standardiserat arbetssätt) 

IAC använder sig i dag inte av ett standardiserat arbetssätt, operatörerna arbetar efter sitt eget 

tycke. Tanken är dock att de ska och vill implementera ett mer standardiserat arbetssätt när den 

nya layouten är igång, det skall göras genom konceptborden och arbetsvagnarna. Därmed 

kommer de att arbeta efter denna princip. 

Validering av princip 7 (visuell styrning) 
IAC har problem inom detta område, då det är stökigt och verktyg försvinner vilket medför att 

operatörerna måste gå runt i fabriken och leta efter dessa. Den nya layouten är tänkt att tillämpa 

denna princip i form av 5s i konceptbordet och verktygsvagnen. Denna metod kommer alltså att 

användas. 

Validering av princip 8 (pålitlig och beprövad teknik) 
IAC använder sig idag av ett affärssystem som heter MONITOR, vilket är ett beprövat och 

användbart system, vad som dock behöver göras är interna uppdateringar i systemet då det 

innehåller inadekvat data om tillverkningstider med mer. Dock har det brustit när det kommer 

till konceptborden som alla tillverkas på samma gång utan att först utvärdera ett bord och sedan 

slutföra implementeringen. IAC lever inte upp helt till fullo i denna princip. 

Validering av princip 9 (utveckla ledare) 
Toyotas filosofi är att utveckla ledare internt, det behöver nödvändigtvis inte vara det bästa 

alternativet i alla lägen. Till exempel så har IAC:s VD har tagits in externt, han var tidigare 

revisor, men VD:n har sedan han tillsattes infört en hel del förbättringar som gynnar företaget 

vilket är ett exempel på att det kan fungera utmärkt med externa ledare. Han är dessutom inne 

på att införa Lean på företaget. Denna princip kan vara av nytta i det perspektivet att IAC 

utvecklar ledare inom den befintliga personalstyrkan.  

Validering av princip 10 (teamwork) 
IAC har i dag en del produktionsproblem som kan knytas till personalen. Det har talats om att 

lojaliteten och motivation saknas hos dem, detta är problem som har lyfts fram och de är 

medvetna om det och IAC har tillsatt en grupp för att förbättra situationen inom företaget och 

IAC strävar efter att använda sig av denna princip. 

Validering av Princip 11 (respektera dina partners)  
IAC har efter nyårsskiftet haft stora leveransproblem till en av deras största samarbetspartner 

Volvo. Det skulle vara ödesdigert om de skulle förlora denna stora kund, därför är det av yttersta 

vikt att komma till rätta med problemen inom detta område. IAC har idag tät kontakt med Volvo 

om hur de skall komma till rätta med problemen och man kan således säga att IAC tänker på 

denna punkt idag. 

Validering av princip 12 (gå och se) 
Av empiriska erfarenheter är det fastställt att cheferna på IAC inte har använt sig av denna 

princip. Cheferna har varit omedvetna om de faktiska tider som berör produktion, utan har i 

stället valt att lita på siffrorna som står i affärssystemet MONITOR alternativt förbisett 

informationen och ansett den obetydlig. Det här problemet kommer dock att åtgärdas då 

produktionsteknikern på IAC har fått till uppgift att gå ut i fabriken och göra en omfattande 

tidsstudie.  
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Validering av princip 13 (fatta beslut långsamt och verkställ snabbt)  

Det finns ett bra exempel som visar på att IAC inte har någon bra struktur ännu. konceptbordet 

som ska fungera som en prototyp har inte följt tidsschemat över huvudtaget, det inkluderar även 

priset på tillverkningen av det. Utöver det så modifierades vissa mått på bordet under 

tillverkningens gång vilket medförde att vissa delar av bordet inte längre passar in som en 

helhet. Detta hade kunnat undvikas om ett beslut med rejält underlag hade tagits fram innan 

implementeringen tog vid. Ett annat exempel som går hand i hand med bordet är den tilltänkta 

tvättmaskinen som ska vara integrerad i bordet, det har ännu inte tagits ett beslut för vilken typ 

av tvättmaskin som ska användas. Detta ska ha gjorts redan för att det inte ska uppstå fler 

komplikationer i samband med bordet framöver. Ett annat problem som berör konceptbordet är 

att det först var tänkt att bygga ett för att göra en utvärdering på det, detta har ignorerats av 

okända anledningar och istället har ett beslut tagits att tillverka 5 bord på en gång innan man vet 

om konceptet fungerar. Detta kan få stora konsekvenser om det inte slår ut väl, såväl 

ekonomiskt som produktionsmässigt. Denna princip tillämpas inte idag. För Toyota är det 

extremt viktigt med deadlines, och det är något IAC borde ta efter för som det ser ut idag så är 

det inte ofta målen nås i önskad tid. 

Validering av princip 14 (bli en lärande organisation)  
För att IAC ska kunna använda sig av denna princip så krävs det väldigt mycket förändring, och 

den förändringen kommer att ta tid. Av den anledningen är inte denna princip aktuell även om 

principen i fråga är värdefull. Det krävs helt enkelt för mycket för att det ska fungera att 

implementera denna princip i nuläget.  
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6. PROBLEMIDENTIFIERING 
För att kunna förstå hur man ska lösa problemen som berör leveranssäkerhet behöver man först 

veta vad det är för olika områden som kan tänkas påverka den. Det kan göras genom en 

problemidentifiering. Detta kapitel kommer att beskriva hur problemen upptäcktes och vilka 

metoder som användes. 

 

6.1 FISKBENSDIAGRAM 
I den första fasen av identifieringsfasen av möjliga orsaker till leveranssäkerhetsproblem 

användes en klassisk "mindmap". När problemen väl hade identifierats behövdes en bättre 

struktur och ett bra visuellt verktyg är att använda sig av ett fiskbensdiagram. Här nedan ser 

man ett fiskbensdiagram som innehåller sju olika huvudkategorier och underliggande faktorer 

som påverkar leveranssäkerheten. 

 

Figur 31 Fiskbensdiagram som berör leveranssäkerhet 

6.2 PROBLEMIDENTIFIERINGSMÖTE 
Fasen efter att ha identifierat problem var att ha ett möte med personal på IAC. Mötet var den 13 

mars 2012 och syftet med mötet var att lyfta fram problem och slöserikällor som personalen 

själva upplevde att Vilsta fabriken har. På mötet närvarade logistikplanerare, VD:n, 

produktionschefen samt personal från produktionen. Detta innebar att det var ett stort omfång 

av personal närvarande vilket gjorde att synpunkter kom fram från operatörer till chefer. VD:n 

för IAC anser att företaget har alldeles för stora utgifter, och att dessa måste förminskas. För att 

minska på utgifterna så krävs det att alla ska hjälpas åt och det var en av anledningarna till att 

mötet upprättades. På mötet framkom även att det finns allvarliga problem hos personalen. Det 

finns en stor missämja och otrygghet hos operatörerna gentemot ledningen och företaget vilket 

har lett till sänkt arbetsmoral vilket i sin tur har lett till produktionsproblem. Det är tänkt att 

personalen som var med på mötet ska fungera som en utredningsgrupp som ska försöka att lösa 

de problem som IAC har. På mötet diskuterades många olika punkter, listan över punkterna som 

diskuterades går att se som bilaga 7. 
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6.3 INTERVJU MED PERSONAL FRÅN VOLVO 
För att få större förståelse för maskinproblemen som IAC har i dag, har en intervju upprättats 

med Risto Kettunen som arbetar på Volvo som maskiningenjör. Syftet med intervjun var att få 

reda på vad Volvo har för reparationsrutiner när det gäller maskiner och jämföra dessa med 

IAC:s egna rutiner. 

Det framkom att Volvo har väl framtagna rutiner som kan delas in i tre olika klassificeringar, de 

är: 

Skyddsärende, AA-klass och planerat underhåll. 

Skyddsärende innebär problem som är en fara för personalen, och dessa fel måste åtgärdas 

omedelbart. AA-klass är en medelklassificering som innebär stopp i produktionen och dessa ska 

också åtgärdas snarast möjligt. Reparationerna ska ske under samma dag. Den sista 

klassificeringen som är planerat underhåll har lägst prioritet, men den är ändå viktig för den 

förebygger maskinhaverier.  

En förutsättning för Volvos höga standard är att de måste tillhandahålla de vanligaste 

reservdelarna på plats i fabriken samtidigt som de har ett ganska stort antal fasta reparatörer 

uppskattningsvis 40-45 stycken som arbetar dagligen. Reparatörerna är i sin tur uppdelade i två 

kategorier och det är el och mekanik, fördelningen är jämn mellan dessa.  

I och med att en intervju upprättades med en extern källa så uppdagades IAC:s problem allt mer. 

IAC har inga fasta reparatörer, de har heller inga reservdelar så när något väl går sönder så går 

det ej att åtgärda problemen innan det har beställts reservdelar. Det kan i dag ta upp till en 

vecka innan en maskin är reparerad på IAC, vilket är fem gånger så längre tid än vad Volvo har. 

Denna intervju kommer att användas som underlag till förbättringsförslag för IAC. 

6.4 Intervju och grundlig genomgång av fabriken 

Detta stycke har som syfte att uppmärksamma IAC på problemställningar i tillverkningen och 

kontorsdelen. Informationen är grundade på intervjuer med operatörer i tillverkningen och en 

noggrann genomgång av fabriken från början till slut. Listan kan ses som bilaga 7. En slutsats 

kunde göras och det konstaterades att personalen inte är grundorsakerna till de grova felen IAC 

dras med. Det är istället andra faktorer som, dålig utbildning, maskinstopp, stora batchar, dålig 

planering för att nämna några av dem.  
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6.4 BESÖK AV MENTOR 

 
Tisdagen den 3 april besökte Leif Axelsson IAC:s fabrik för att bistå med sin kunskap och 

erfarenhet som en mentor till detta examensarbete. Leif Axelsson har varit verksam inom 

industrin i 40 år. De senaste 20 åren har han haft en tjänst som huvudplanerare och är sedan 5 

år tillbaks verksam på BT. I dag arbetar han på BT:s utvecklingsavdelning. 

BT är ett Toyota ägt företag och av den anledningen var det mycket intressant att få besök av 

Leif för han har stor erfarenhet av Lean konceptet. Syftet med besöket var att visa runt Leif på 

fabriken och låta honom inspektera den och sedan komma med synpunkter och förslag. Efter 

inspektionen visade det sig att Leif bekräftade samma problemområden som nulägesanalysen 

beskriver, vilket var en verifikation på att nulägesanalysen är korrekt.  

Utöver att Leif bekräftade problemområdena lade han också fram några förslag på tänkbara 

lösningar som kan tänkas vara aktuella för detta examensarbete. 

Leif föreslog att en liten studie av lager och buffertvärden skulle upprättas. Under två veckors tid 

skulle man gå runt i fabriken vid 2-3 tillfällen varje dag och bara anteckna värdena för dessa 

kategorier. Tanken bakom förslaget var att det snabbt skulle visa sig om värdena är för höga, 

alltså om bufferten och lagernivån är onödigt stor.  

Efter att ha informerat Leif om IAC:s tänkta säkerhetslager på 600 bitar vilket motsvarar 6 

arbetsdagar föreslog han att den bör reduceras till 2-3 dagar istället, men faktum är att IAC inte 

har något säkerhetslager alls, vilket har framkommit efter en närmare granskning i fabriken. Att 

säkerhetsnivån bör ligga på 2-3 arbetsdagar grundar sig i att de levererar till Volvo två dagar i 

veckan, tisdag och torsdagar.  

Några andra förslag som Leif framförde var att när den nya tilltänkta arbetsbänken har 

implementerats bör IAC införskaffa sig en trycktest som kan trycktesta 4 bitar i taget jämfört 

med dagens 1. Anledningen till att uppgradera trycktesten är att bearbetningsmaskinen 

bearbetar 4 detaljer åt gången, och att ha samma batchstorlek ger ett jämnare flöde. Leif 

framförde samtidigt lite konstruktiv kritik till att ha en trycktest vid bordet, för att det skall 

fungera måste detaljerna som ska trycktestas vara rumstempererade, vilket kan vara ett 

problem då de precis har tvättats. Ett annat förslag var att införa en lyft vid tvätten för 

ergonomins skull. En annan synpunkt Leif hade var att batchstorlekarna i kärnmakeriet var 

onödigt stora, och gav rådet att se över dessa.  

Leif gav också ett enkelt och bra förslag om att införa "Q-gates" i fabriken för att på så sätt kunna 

minska antalet defekta detaljer som bearbetas.  

Mötet med Leif var i det stora hela väldigt givande, men tyvärr hade inte Folke Sandvik tid att ta 

del av Leifs synpunkter vilket hade kunnat vara intressant för IAC:s del.33 

 

  

                                                             
33 Axelsson, L., 2012. [Intervju] 2012. 
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6.5 SÅLLNING 
Efter problemidentifieringsmötet 2012-03-13 påbörjades en sållning av författarna, av alla 

problem som hade diskuterats. Sållningen togs fram för att anpassas efter examensarbetets 

avgränsningar som berör leveranssäkerhet.  

I den första och största sållningen togs alla irrelevanta punkter bort, det betyder att sådana 

problem som inte berör detta examensarbete exkluderas. Den ursprungliga listan bestod av ett 

hundratal av problem. I den andra sållningen bantades listan ned från ett 20-tal problem till 10. 

Målet med den andra sållningen var att hitta problem som korrelerar med leveranssäkerhet. 

Efter att en korrelation hade identifierats gjordes en analys på punkterna för att avgöra dess 

betydelse i det avseendet att hitta grundorsakerna till leversanssäkerhetsproblem. Analysen 

byggde på en gradering på en skala från 1-10. De punkter som fick högst värde var de punkter 

som var mest betydelsefulla. Samtidigt gjordes också en indelning efter färg. De med högst värde 

är en färggrupp och de med mellanhöga värden är en annan och så vidare.  

Dessa tio punkter som togs fram genom sållningen är: 

 Förverkningsgraden (maskiner) 

 Flaskhalsar   

 kvalitetsproblem  

 Överproduktion och sekvenskörning 

 Ställtider 

 Inneffektivt arbete (personal)  

 Kötider 

 Ledtider 

 Signaler och styrning av process 

 Säkerhetslager 

Efter att graderingen hade införts gjordes också ytterligare en sållning av punkterna för att 

minska dessa. Det betyder att ledtid och kötid slogs ihop till en punkt för de går hand i hand med 

varandra.  

 Slutresultatet av sållningen vart tre punkter och de är: 

 kvalitetsproblem 

 signaler och styrning av process  

 säkerhetslager 

Dessa tre punkter ansågs vara av högst betydelse att arbeta vidare med. Det bör nämnas att de 

andra punkterna också är viktiga i det här sammanhanget och vissa kommer att behandlas, men 

att en avgränsning var tvungen att göras på grund av tidsbegränsningen samt att IAC redan 

arbetar på att lösa några av de tio problemen.  
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7. JÄMFÖRELSE MELLAN NYA OCH GAMLA LAYOUTEN 
Syftet med detta kapitel är inte att komma med lösningsförslag utan att enkelt jämföra den gamla 

layouten med den nya, och visa på vad IAC kan förvänta sig av den nya tilltänkta layouten.  

För att kunna förstå den nya layouten och vad de kommer att ändra på måste man först förstå 

den gamla. Nedan kommer en bild som visar skillnaden mellan den gamla (dagsläget) och den 

framtida visionen av fabrikslayouten. Bilden kommer även visa förstorade bilder av 

bearbetningsprocessen både på den gamla och nya samt ytterligare förstoringar på den nya 

layoutens tänkta arbetscell och flödet mellan bearbetningen och gjutningen.  

Med den nya layouten är det tänkt att man ska kunna öka tillverkningen, minska på personal, 

korta ner ledtider, öka leveranssäkerheten och få ett enklare och stabilare flöde. Man hoppas 

även på att införa grunden i TPS med 5-S tillsammans med ombyggnationen. 

Vad är det som skiljer sig mellan den gamla och nya layouten? Den största skillnaden är att 

maskinparken har flyttats och man planerar att införa ett rakt flöde mellan gjutningen och 

bearbetningen. Det är tänkt att från gjutningen ska detaljerna bara transporteras över 

transportgången och in i köfållor vid bearbetningen. Vid själva bearbetningen är det tänkt att 

nya ”konceptbord” ska införas som ska innehålla samtliga moment mellan CNC maskinen och 

färdig produkt. Dessa operationer är: gradning, tvätt, svalning, kontroll, monteras, trycktestas 

och paketeras, för att sedan gå direkt till lager. Vid varje konceptbord ska det finnas kompletta 

uppsättningar av verktyg, mätinstrument och allt annat som operatören behöver. Det ska inte 

längre vara letande efter verktyg eller slöseri med tiden, arbetsstationen ska bli standardiserad. 

Vid CNC maskinen ska det finnas vagnar med fixturer till de artiklar som ska gå genom 

maskinen, samt alla verktyg och annat som trycktester till exempel, för just den artikeln. Dessa 

vagnar ska reducera ställtiden och strulet med att leta efter fixtur, verktyg med mera. Pallar som 

kommer mellan gjutning och bearbetningen ska alla vara på rullande vagnar, för att minska 

truckbegäret, öka säkerheten och öka transportflexibiliteten. Vid varje arbetscell ska det även 

finnas en handkran som ska hjälpa till att lyfta in och ur fixturer.  

Övriga skillnader i layouten är att den stora tvätten ska flyttas, och en ny mycket större 

transportgång efter bearbetningen ska ordnas. Sedan finns det ett antal mindre förändringar, 

men huvudsyftet med den nya layouten är koncentrerad till bearbetningen och hur arbetscellen 

ska se ut. Nedan kan man se en bild av nya och gamla layouten och några inzoomningar för att 

lättare se skillnaden.  
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Figur 32 Bilder på nuvarande och nya fabrikslayouten. (Se bilaga 1 & 2) 

 



63 
 

 

7.1 OPERATIONER 
Själva operationerna kommer inte att ändras med den nya layouten bara flyttas. Dock kommer 

en ny tidsstudie göras för att verifiera att operationstiderna stämmer.  

Operationstider kommer inte heller att påverkas av den nya layouten förutom tvättiden då vissa 

produktionsbord ska ha en egen mindre tvätt. I dagsläget är det inte bestämt vilken tvätt man 

ska använda sig av vid produktionsborden. IAC skulle vilja ha en tvätt med en integrerad 

torkning i om det går. En sådan tvätt beräknas ta som exempel mellan 4-16 bitar av 8115. CNC 

maskinens operationstid för 4st 8115 är cirka 40minuter, så tvättiden får inte överskrida en 

stycktid på 10minuter per bit av 8115.  

7.2 TRANSPORTER 
Transporter i fabriken blir inte påverkade mycket då de flesta artiklarna fortfarande behöver 

värmebehandlas och gå igenom samma processer som de gör idag. Det tänkta flödet från 

gjutningen direkt till bearbetningen fungerar bara på de artiklar som inte behöver 

värmebehandlas. Vilket är dem flesta produkterna, men tre av Volvos artiklar behöver det. Vilket 

kan motarbeta det tilltänkta förbättrade flödet. 

Dock blir det lite mindre transport då konceptbordet kommer att föra samman annars tre 

spridda stationer. Då tjänar man cirka 1-2minuter per batch. Som ett exempel är en batch av 

8115, 20st. så man tjänar en minut per 20st 8115 man tillverkar. Vilket resulterar i cirka fem 

minuter per leverans man tjänar ihop på transporten i företaget. Om IAC väljer att ha all sin pall 

på specialbyggda vagnar kommer det att resultera i att mycket golvyta blir upptaget då man inte 

kan stapla flera pall ovanpå varandra då dem är i en vagn. Men det skulle bli lättare att flytta på 

pallarna och behovet av truckar skulle nästintill försvinna. Det är svårt att förutse effektarena av 

en sådan här förändring innan man testar det i verkligheten.  

7.3 PRODUKTER I ARBETE 
Produkter i arbete kommer att minska drastiskt då mycket av den golvyta som idag används för 

förvaring inte kommer att finnas i den nya layouten. Lika så kommer det att bli bättre med in och 

ut köerna vid bearbetningen som gör att bara ett vist antal pallar kan köas upp vid CNC 

maskinen, samt att konceptbordet kommer göra att mellanlager som finns idag mellan CNC, tvätt 

och monteringen kommer att försvinna då alla dessa processer kommer att finnas på ett och 

samma bord. Det kommer medföra att det inte kommer finnas mycket utrymme för att lagra 

semifärdiga produkter. En sak som måste förklaras tydligt är att operatörerna inte får avbryta 

någon order och packa ner semifärdiga produkter och förvara dem någon annanstans. Dock 

kommer det snart att märkas om alla pall kommer att ligga på vagnar, att bortkörda pall tar upp 

mycket plats i fabriken.  

7.4 TVÄTTEN 
Tvättprocessen kommer att ändras, varje produktionsbord kommer att ha en mindre tvätt vid 

bordet och den stora tvätten som används idag kommer att finnas kvar men flyttas. Idag är det 

brist på tvättkapacitet vilket gör att vissa pallar blir stående länge vid tvätten, och att själva 

tvättstationen idag inte är särskilt ergonomiskt uppbyggd. 
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7.5 PERSONAL 
I och med att nya layouten införs förväntas det att antalet mantimmar kommer att sjunka för att 

tillverka en order och att en viss del av personalen kommer att bli överflödig. Detta rör inte 

examensarbetet då denna fråga är lite känslig. Men vad som tas upp under detta stycke är vad 

IAC själva förväntar sig att personalen ska göra och hur många operatörer som behövs. 

Bearbetningen är den enda som berörs personalmässigt av förändringarna och man förväntas 

att en operatör endast ska mata in och ur maskiner, och sedan gå till nästa maskin och göra 

likadant.  

Det är tänkt att en operatör bör klara fem maskiner innan han måste återupprepa processen. En 

maskin tar cirka 40-50 minuter, det tar cirka 10 minuter att mata in nytt material. Så en 

operatör kan alltså ta fem maskiner. Det finns cirka 20st maskiner vilket gör att man måste ha 

fyra operatörer till maskinerna. Sedan är det tänkt att en operatör ska sköta hela 

produktionsbordet, och hinna med upp till tre bord. Det är tänkt att till början ha fem stycken 

bord. Vilket då resulterar i två operatörer för borden. Totalt behöver bearbetningen sex stycken 

operatörer för hela sin process.  

Dock kändes denna uppskattning lite optimistisk och en intervju med diverse anställda om hur 

dem uppfattar det nya upplägget och vad de tycker skulle vara rimligt. Det framkom att ingen 

uppfattade det som rimligt, det skulle gå åt mycket mera personal än sex stycken, och deras egna 

beskrivningar var mera detaljrika än vad uppskattningen var. Då vissa maskiner har långa in och 

utmatningar men korta maskintider gör att en operatör inte har tid med någon annan maskin. I 

genomsnitt trodde dem att man skulle kunna sköta två till tre maskiner per operatör. Det blir 

cirka sju operatörer totalt för maskinerna. Och konceptborden tar per bit genomsnitt sju 

minuter (av 8115). Varje batch från maskinen är fyra bitar vilket då är 28 minuter. Alltså hinner 

en operatör inte ens två bord på de 40 minuterna det tar i maskinen. Så för borden behövs det 

upp till fyra operatörer. Totalt för bearbetningen blir det cirka elva operatörer. 

Så det är en stor skillnad mellan det uppskattade och vad de anställda tror skulle behövas i 

personal i den nya bearbetningen. Idag är dem 12st så en stor förändring i personalen kommer 

nog inte att ske. Snarare att dem bör anställa en kokill reparatör och en CNC reparatör. 

7.6 FLÖDE 
Hur kommer flödet att ändras? Som tidigare nämnt så har inga processer annat än 

konceptborden ändrats så själva flödet i fabriken kommer inte att ändra mycket. Endast för de 

artiklar som inte behöver genomgå värmebehandling kommer att få en förminskad transport 

mellan gjutningen och bearbetningen. Utöver detta kommer borden dock att bidra med ett 

enklare och mera överskådligt flöde av produkter, då mellanlager eller PIA kommer att minskas 

en hel del kommer även flödet bli mera tydligt och lättare att förstå. Det kommer med säkerhet 

att uppstå en hel del problem då batcharna måste förminskas och PIA blir mindre, då lyfts 

problem som annars har kunnat gömma sig bakom stora mellanlager fram. Men då dessa 

problem blir tydliga så är det ett tillfälle att ta vara på och fixa problemen så att dem inte händer 

igen. 
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7.7 LEDTIDER 
I och med att PIA blir mindre så kommer även ledtiderna att minska. För att ta reda på ett 

beräknat värde av hur mycket togs hjälp av en simulering i ExtendSim8 fram. Resultatet kan ses 

i tabell 19. 

Tabell 19 Ledtider 

Artikel 8115 
exempel: 

Ledtid Uppbundet kapital  

Gamla layouten 13,2 dagar 151109,28 kr  

Nya layouten 10,2 dagar 117024,48 kr  
 Minskat med tre 

dagar / 48 timmer 
Skillnad = 34084,8 kr 
frigjort kapital 

 

 

Med simuleringen gjorde det möjligt att få siffror på hur ledtiden beräknas förändras och hur 

mycket kapital som bör frigöras. Dock kan den siffran bli mycket högre då i dagsläget finns mera 

PIA än vad som simulerades. 

7.8 PRODUKTIVITET 
Med samma simulering gjordes även ett test att se hur mycket eller om produktiviteten skulle 

öka. Resultatet blev att med nya produktionsbordet och andra förändringar med buffertar, 

batchar och PIA inte resulterade i en ökad produktivitet. Den ligger kvar på exakt samma som 

den gamla. Simuleringen gjordes på en månadsproduktionstid. Varför förändrades inte 

produktiviteten? Inga nya ändringar gjordes i själva tillverkningsoperationerna. Det enda som 

ändrats är kötider och ett fåtal transporter. Då kötider bara påverkar ledtider och inte 

produktivitet på samma sätt, ger det samma resultat. Transportider däremot påverkar 

produktiviteten mycket. Men transporttiderna var från början mycket korta till förhållandet 

mellan andra operationstider, och transporterna sker då maskiner och andra processer redan är 

igång. Så ingen process måste stå och vänta på transporter. Vilket då inte påverkar 

produktiviteten på något sätt. Så det totala resultatet är att ledtider blir kortare men att det inte 

tillverkas flera produkter per månad.  
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8. LÖSNINGSFÖRSLAG 
I detta kapitel presenteras tre lösningskoncept till hur man kan förbättra leveranssäkerheten till 

Volvo. Dessa lösningskoncept grundar sig i den huvudteori detta examensarbete vilar på, nämligen 

Toyoyta Production System (lean). 

KONCEPT1 KVALITETSPROBLEM  
Kvaliteten på produkter är mycket viktigt för IAC då en retur från en kund kan vara katastrofal. 

Ofta upptäcks defekter eller andra kvalitetsproblem innan produkten når kunden, dock är antalet 

defekter och kassaktioner i dagsläget stort och mycket arbetstid och resurser går till för omarbeta. 

I detta avsnitt kommer förslag till hur man kan lösa problem presenteras.  

Lösningskoncept: 

I dagsläget har IAC en brist på kvalitetskontroller som leder till att många defekta detaljer når 

väldigt långt i tillverkningsprocessen utan att upptäckas. En kontroll bör ske efter varje 

operation, speciellt efter gjutningen då produkten inte har hunnit stiga så mycket i värde genom 

andra processer. Där en kontroll är mest lämpad är då en operatör tar upp en detalj och arbetar 

med den. Det skulle vara enkelt för operatören att snabbt titta på detaljen och avgöra om det 

finns synliga defekter innan den börjar bearbetas. Då det finns dolda defekter så är tanken att i 

kontrollstationen ska operatören slipa detaljen för att synliggöra eventuella porer. Det skulle 

inte ta lång tid, det handlar om en operationstid som är uppskattad att ta under en minut per 

detalj. Omarbetat skulle bli betydligt mindre, desto fortare en defekt upptäcks i 

tillverkningsprocessen desto mindre värd är själva produkten, och dess mindre kostar det att 

tillverka en ny. Det optimala vore att konstruera om gjutformen eftersom den är källan till 

problemen, men en kontrollstation är en konkret lösning som går att göra beräkningar på och 

det kommer att presenteras här nedan.  

När en defekt väl påträffas ska man ta reda på grundorsaken och först göra en temporär lösning 

så att resten av batchen kan köras utan att samma fel inträffar igen. Det är ett stort slöseri att 

köra en hel batch på 600st detaljer då man vet att ett stort antal är defekta. Att stoppa och fixa 

problemet kan ta tid och resurser men i långa loppet vinner man på det. Sedan efter den 

temporära lösningen ska en mera detaljerad beskrivning om problemet utföras och flera 

permanenta lösningar ska tas fram. Där den bästa ska välja och implementeras fort i 

produktionen så att inte samma problem händer igen. En bra regel som är taget från ett Toyota 

företag är att då ett problem uppstår ska man innan 12 timmar ha fixat det temporärt och sedan 

har man på sig 24timmar att permanent lösa problemet så det inte händer igen. Ofta benämns 

sådana förbättringar för Kaizen, vilket IAC bör införa för att sakta förbättra sin process och öka 

kvaliteten på produkterna och slippa omarbeta. Här nedan är ett räkneexempel baserat på ett 

verkligt scenario över problemen med de stora batcharna och kvalitetsproblemen som berör 

artikel 8114. Det teoretiska maxvärdet är baserat på att det inte är några defekter. 
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Tabell 20 Batch beräkningstabell 

 

Gjutning: 

gjutning: 1,5*600 + 120=1020 min               

omarbetning: 1,5*180+120=390 min (180=30% av 600, defekta detaljer) 

summa/tid: 390 +1020=1410 min     

CNC bearbetning: 

bearbetning: 1,8*600+60*4= 1320 min (60*4= 4 ställ) 

omarbetning: 1,8*180+60=384 min   

summa/tid: 384+ 1320= 1704 min 

summa av gjutning och bearbetning: 1410+1704 = 3114 min 

Omarbetningen av de 180 defekta detaljerna är inte inplanerade i tillverkningen vilket gör att de 

kan få stå och vänta för att få en maskintid. Denna tid är uppskattad att vara ca 3 dagar vid 

gjutningen och 3 dagar vid bearbetningen. Detta resulterar i en total tillverkningstid av ordern 

på 9,2 dagar. Den interna ledtiden tagen från MONITOR är på 9 dagar vilket är en verifikation på 

att det är adekvata värden.  

Införande av kontrollstationen: 

Syftet med kontrollstationen är inte att bara säkerhetsställa kvaliteten på detaljerna utan den är 

också utformad för att öka överskådningen över PIA genom att förminska batch-storlekarna. 

Batch storleken har beräknats om till 120 detaljer vilket motsvarar 2 veckors behov. Här nedan 

är ett räkneexempel över en införandet av kontrollstationen: 

Gjutning: (1,5*120+120+270)*5=1770 minuter (*5=antal batchar som behövs för totalordern 

600 st) 

Bearbetning: (1,8*120+60)*5=1380 min 

summa av gjutning och bearbetning: 3150 min 

 I kontrollstationen uppskattades det att det skall ta ungefär en minut/detalj att kontrollera 

genom slipning. Dock kan det vara en överlappning upp till 90% vilket betyder att det är 

betydelselöst att ha med i beräkningen då den är så pass liten jämförelsevis gentemot de 3150 

minuterarna. Dock märker kontrollstationen redan efter gjutningen att 30% av detaljerna är 

defekta och kan meddela gjutaren att gjuta om dem omgående då slipper man både ställtid och 

väntetid. Denna omarbetningen kommer att uppskattningsvis ta en timma.  

 Batch/st Ställtid/min Stycktid/min Omarbete % 

Gjutning 600 120  1,5 30 

CNC bearbetning 600 60  1,8 30 



68 
 

Resultatet av införandet av kontrollstationen kommer att reducera den interna ledtiden med ca 

6 dagar, men kommer att öka den totala processtiden med 36 minuter. Om IAC skulle göra ställ 

på fredagar efter lunch då de har städtid skulle de kunna få bort ställtiderna för gjutningen som 

skulle resultera i att 600 minuter skulle tjänas in vid ställ 1 gång var annan vecka vilket 

ytterligare skulle förstärka kontrollstationens lönsamhet. 
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KONCEPT 2 KANBANSTYRNING 

Målet med koncept 2 är att hjälpa planeringen och visualisera arbete i produktionen, och 

strukturera om så att batchar av färdiga produkter kommer in till lagret en dag innan de ska 

levereras till kund. 

Bakgrunden till koncept 2 är att IAC idag gör all sin planering baserat på prognoser som under 

tiden kan ändras, och fastslås cirka två dagar innan leverans. Prognoser används vanligen då ett 

företag är osäker på kvantiteten och hur frekvent en kund beställer produkter. I IACs fall vet 

dem mycket väl hur ofta och hur mycket kunden beställer. Så att planera efter prognos gör 

tillverkningsprocessen seg och ineffektiv. IAC har idag kanbansystem mellan sandlagret och 

gjutningen. Dock används systemet inte som tänkt. Detta kan bero på dålig information och 

underhåll/övervakning om hur det kanbansystemet ska fungera. Med detta kan man dra 

slutsatsen att IAC inte är ovan vid konceptet men brister i hur det ska skötas. Detta kan få till 

följd att anställda på företaget får en negativ bild av ett kanbansystem och tycker att det är ett 

dåligt alternativ. Trots detta föreslås det att IAC ska införa ett kanbansystem i deras 

tillverkningsprocess. Under arbetes gång har exemplariska företag studerats och alla använder 

sig av kanban system i visa utvalda delar i sin tillverkningsprocess. Så själva metoden är vida 

känd och använd. 

För att hålla konceptet kort så har en avgränsning gjorts till att bara se på artikel 8115, för att 

den tidigare i arbetet har använts som exempel och att deras tillverkningsprocess lämpar sig bra 

som ett exempel, då den har många processteg och är nästan permanentriggad i bearbetningen. 

En kanbanloop kan innehålla flera processer. Vilka processer i tillverkningen av 8115 är det 

möjligt att applicera en kanbanlopp på? Efter diskussion med mentorn och analysering av 

processer och buffrar, har följande analys gjorts. Hela processen av 8115 är möjlig att styras 

med kanban. För hela processen är det enklast att dela upp den i tre kanbanloopar. I tabellen 

nedan är en illustration av de tre looparna. Där första loopen går emellan gjutningen till 

bearbetningen, andra loopen mellan bearbetningen och tvätten och sist mellan tvätten och 

lagret. 

Artikel Gjutning Sågning Slip Värmeb Blästring Bearbetning Gradning Tvätt Kont/mont Lager 

8115           

 

Varje loop har ett antal kanbankort, vilket visar kvantiteten och vilken artikel som ska tillverkas. 

Det är meningen att dessa kort ska cirkulera så att det alltid finns produkter i produktionen så 

man inte behöver börja från början med en kundorder. Antalet kort ska vara balanserade så att 

Just-in-Time principen följs. Vilket menas att då en process nästan är klar med ett kort och har 

tomt på sin tavla ska nästa kort precis komma in, så att det inte blir stopp men nära på. Ibland 

väljs det att föra in ett extra kort bara för att säkra upp om loopen är snäv. Dock krävs det 

praktisk testning och mycket fixande innan en kanbanloop fungerar som den borde. 

För att räkna ut hur stor kvantitet det bör stå på korten och hur många kort det bör finnas i varje 

enskild loop måste först data om produkten finnas. 8115 levereras normalt två gånger i veckan 

och runt 96st. I processen av 8115 är få ställen som använder sig av speciella kvantiteter.  
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Tabell 21 Operations kapacitetstabell 

Artikel Gjutning Sågning Slip Värmeb Blästring Bearbetning Gradning Tvätt Kont/mont 

8115 2st per g 1st per g 1st per g 36st per g 1st per g 4st per g 1st per g 20st per g 1st per g 

 

 Loop1: Första loopen skulle fungera med en kvantitet på 36st då det är så många 8115 

det får plats i en korg i värmebehandlingen. Gjutningen kan gjuta 2st per gång och alla 

andra processer tillverkar en åt gången. Så en batch på 36st är bra och i rimlig storlek.  

 Loop2: Andra loopen skulle en batch vara runt 20st detaljer baserat på tvätten. 

 Loop3: Sista loopen bör vara runt 48st baserat på en halv normal leverans. 

Det är dock möjligt att använda en kvantitet genom hela händelseförloppet. Vilket då skulle 

passa bäst att ha en kvantitet på 48st. 

För att tydliggöra följer här ett scenario: Det finns en tavla hos lagret och en hos monteringen. 

Då lagret skickar iväg en order (96st) frigörs två kanbankort (kort3). Dessa kort tas med till 

monteringen och sätts upp på monteringens tavla. Detta indikerar att monteringen behöver 

tillverka 96st nya produkter. Då monteringen tar en tvättad batch 8115 lämnar dem deras 

kanbankort (kort2) till bearbetningen, som då får in ett kort på sin tavla. Vilket visar att 

bearbetningen behöver tillverka 20st. Bearbetningen i sin tur tillverkar artikeln och kvantiteten 

kortet visar och skickar tillbaka en ny batch och kortet till tvätten. Samtidigt kommer 

bearbetningen använda upp 36st gjutna detaljer som kom från loop1. Så då dessa detaljer 

bearbetningen använde sig av frigjorde kort1 som skickas till gjutningen. Som då kan gjuta nya 

detaljer.  

Antal kort i loopen: 

För att beräkna hur många kort som behövs finnas i varje loop behöver man göra några lättare 

beräkningar.  

Loop1: Var annan dag behöver lagret 96st 8115, tillverkningstiden för loop1 är cirka 7,2timmar. 

Dessa operationer jobbar enbart dagsskift så det finns 8 timmar arbetstid per dag. Så tekniskt 

sett skulle dessa 96st kunna tillverkas dagen innan leveransen. Varje kort som tidigare har 

diskuterats är på 48st. Så då behöver lagret ha två kort, helst en dag innan leverans så risken att 

lagret står utan varor är minimal. Dessutom bör säkerhetslagret minst täcka en eller en halv 

leverans. Genom att studera detta material kan fem kanbankort vara nog i loop1. Dock kommer 

man behöva testa detta praktiskt och kanske behöver höja eller sänka antalet kanbankort. 

Ett tips från mentorn är att då införandet av kanban inte möts på ett positivt sätt, ska planeraren 

stanna cirka tre dagar och övervaka att det sköts rätt, samt tala med arbetarna och försöka göra 

dem delaktiga. Om det mot förmodan inte skulle fungera efter dessa tre dagar och arbetarna gör 

fel, eller tappar respekten för kanban då planeraren inte längre övervakar kan ett test göras där 

man tar bort ett kort i loopen. Det kommer att ge stopp eller nära att få stopp. Detta visar 

arbetarna hur mycket värdet av ett kort är och visar vilka konsekvenser som kommer att ske om 

man slarvar med kanban. Då ena stationen slarvar och blir sen kommer det bli stopp senare i 

processen. 

Loop2: är emellan monteringen och bearbetningen, där det tar 9,95min att tillverka en 8115. Att 

tillverka ett kort på 48st tar då 477,6min. Sedan är det så att var annan dag måste bearbetningen 
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tillverka två kort, alltså ett kort per dag. Tillgänglig arbetstid för bearbetningen är 16timmar 

(960min) då dem jobbar två skift. Så teoretiskt sett behöver bearbetningen bara jobba runt 50% 

av sin tillgängliga tid åt 8115, för att klara kundleveransen. Dock är detta baserat på att inga 

stopp, tillgänglig personal och liknande flyter på. I och med att det behövs en batch per dag, 

alltså ett kort så skulle loopen mellan bearbetningen och tvätten innehålla två kort, det kan dock 

testas med tre kort. 

Loop3: är mellan bearbetningen och gjutningen. Denna loop innehåller flera operationer vilket 

betyder att det måste finnas flera än två kort. Den totala tillverkningstiden för en 8115 genom 

hela loopen är 17,1minuter. Detta blir cirka 829minuter för en batch (kort på 48st). Rent 

teoretiskt skulle 3,5 kort vara tillräckligt, vilket avrundas till 4st. Då loop3 har 1,72x gånger så 

lång tillverkningstid än loop2.  

En grundtanke med kanban är att enbart köra det som finns på tavlan. Om man börjar ställa eller 

börjar tillverka innan kort kommer in resulterar det senare till obalans, extra lager (buffertar) 

och stopp i produktionen. Så det är viktigt att inte tulla på reglerna i ett kanbansystem då allt 

bygger på att alla jobbar i samma takt och efter samma principer. Om det händer att en tavla får 

slut på kanbankort brukar det finnas ett annat sorts kort på tavlan, så kallade prognoskort. Som 

är mindre betydande än kanbankort och körs enbart på att det inte finns några kanbankort på 

tavlan. Ett prognoskort är en kundorder av en artikel som inte säljs så ofta och som är av lägre 

prioritet och ofta i varierande kvantitet. Dock brukar det finnas en tidsgräns för när 

prognoskorten ska ha tillverkats. Ofta är det veckovis, vilket menar på att operatören vet att han 

någon gång under veckan behöver tillverka sina prognoskort men inte när. Bara dem är 

tillverkade innan veckans slut, och bör tillverka dem då inget kanbankort finns på tavlan. Om 

inte prognoskorten är tillverkade den planerade veckan skulle det betyda att kunden inte får 

sina varor i tid. 

Om en operation tillverkar många olika produkter, som exempelvis upplösningsugnen kan man 

färgkoda kanbantavlan. För att förtydliga när operatören ska tillverka vad. Så om han skulle 

välja mellan två korgar att lasta in i ugnen men bara en får plats, kan han lätt se på tavlan vilken 

som är mest behov av. Det är en enkel metod som gör jobbet lättare och mera överskådligt.  
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KONCEPT3 SÄKERHETSLAGER OCH PIA 

Koncept 3 behandlar frågan om säkerhetslager. Vill ett företag öka sin leveranssäkerhet till kunden 

är det vanligaste och enklaste sättet att skaffa sig ett säkerhetslager. Koncept 3 kommer att 

presentera hur stora säkerhetslagren bör vara för varje produkt.  

Säkerhetslagret 

IAC har idag beräkningar på hur stort säkerhetslagret ska vara för samtliga produkter. Det är 

ytterst få produkter som har ett säkerhetslager och verkligheten är så att deras lager skulle inte 

ha tillräckligt med plats för alla artiklar och deras säkerhetslager. Valet IAC har är att avgöra 

vilka artiklar dem vill säkra upp och vilka dem skulle kunna klara sig med inget eller minimalt 

säkerhetslager, till dess att dem löser lagerfrågan med vart alla produkter ska få plats. 

För att kunna beräkna hur stort ett säkerhetslager bör vara måste man först veta lite 

information om produkten. Dock finns det inget riktigt sätt att beräkna ett säkerhetslager på. 

Det finns formler på beräkningar för att företag ska kunna få ett uppskattat värde på vilken nivå 

det bör ligga på. Men i själva verket är nivån av ett säkerhetslager mycket beroende av 

situationen. En oskriven regel som ett Toyota företag använder är att ett säkerhetslager ska 

täcka cirka en leverans eller upp till fyra dagars behov. Då dem strävar efter att hinna lösa 

problemet inom fyra dagar.  

Tabell 22 Nyckeltal för Volvo artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnt finns det olika sätt att beräkna säkerhetslager på: följande är några olika 

exempel på sätt att beräkna säkerhetslager (SSL). 

1. SSL=Historiskt MAX dagsbehov*(Hist. MAX ledtid-normal ledtid) 

2. Toyota SSL= en leverans eller 4 dagar åtgång. 

3. SSL=säkerhetsfaktor*sqrt((((efterfrågans variation*2)*(ledtid/30dagar)+(material 

variation*2)*(dagsbehov*2) 

 

I IACs fall skulle dem kunna beräkna SSL på alla ovanstående sätt. Dock ger deras varierande 

faktorer som ledtider, historiska behov och mycket annat ett orealistisk SSL. Så det bästa möjliga 

sättet för IAC att beräkna SSL måste baseras på deras normala produktionsstopp. Så att SSL 

fullföljer sin funktion och skyddar kundens order från att bli försenad.  

 8114 8115 8116 8125 8126 8127 8135 8136 

EOK 600st 600st 600st 800st 800st 800st 500st 280st 

Rekommenderat  
säkerhetslager idag 

140st 300st 152st 126st 120st 128st 144st 84st 

Årsvolym 3000st 12000st 3000st 1800st 1900st 1900st 5700st 2000st 

Dagstakt 12st 48st 12st 7,2st 7,6st 7,6st 22,5st 8st 

Ledtid 9-28,5d 9-26,3d 11,5-17d 8,35-11d 8,3-11d 3,7-11d 17-21,57d 16,4-17d 

Leveransfrekvens 2ggr vec 2ggr vec 2ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 1ggr vec 

Lev. Antal 30-75 75-120 30-75 36-200 38-200 38-200 113-125 40-70 

Normal Lev. 24st 96st 24st 38st 38st 38st 113st 40st 
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IAC levererar mellan en till två gånger i veckan till kunden. Normala produktionsstopp tar 88min 

att åtgärda (baserat på maskinstopplogbokens medelvärde). Dock finns det exempel på då vissa 

produktionsstopp har tagit en vecka och mera. Men det blir irrelevant att kunna skydda sig mot 

en veckas produktionsstopp plus tillverkningstiden. Då skulle företaget binda upp allt sitt 

kapital i säkerhetslager.  

Genom att analysera IAC:s behov av ett SSL som måste täcka minst 88min stopp plus 

tillverkningstiden (interna ledtiden) och deras leveranstillfällen, så bör IAC beräkna sitt SSL på 

att klara en leverans eller fyra till fem dagars behov.  

Tabell 23 OMräknat säkerhetslager 

Omräknat säkerhetslager 

  8114 8115 8116 8125 8126 8127 8135 8136 

Täckning av en leverans 24 96 24 36 38 38 112,5 40 

Täckning av 4 dagars 
behov 

48 192 48 28,8 30,4 30,4 90 32 

Omräknat säkerhetslager 48 192 48 36 38 38 113 40 

 

Det beräknade SSL bör då vara enligt tabellen ovan:  

Som exempel 8114 med ett behov av 24st detaljer per leverans, som skickas var annan dag. Så 

SSL täcker två leveranser vilket motsvarar fyra arbetsdagar (3840min). 8114 delar CNC maskin 

med 8115 som då gör att maskintid som är tillgänglig är bara en tredjedel av den totala tiden 

(1440min av 4320min tot per vecka). 8114 har en total tillverkningstid på 5,3min per bit varav 

2,8min är de två sista operationerna där de flesta stoppen sker. EOK 600st vilket skulle ta 

3180min att tillverka utan kötider (9dagar med kötider) och 1680min för de två sista 

operationerna. Så det beräknade SSL ska kunna täcka tillverkningen för de två sista 

operationerna plus 36timmar (2,25dagar). Vilket ska vara tillräckligt för att åtgärda 

tillverkningsstopp. Då ett vanligt stopp i just denna CNC maskin är på 129min (2,14timmar).  

Då SSL är till för att undvika sena leveranser till kunden bör företaget veta hur mycket kapital 

dem binder upp och hur mycket extra tillverkningstid det kommer att ta för att bygga upp alla 

SSL. Baserat på att dem inte har något SSL idag. 

Tabell 24 Säkerhetslager och uppbundet kapital 

Bygga upp säkerhetslager 

  8114 8115 8116 8125 8126 8127 8135 8136 

Styckpris 54,66 kr 236,70 kr 145 kr 93 kr 84 kr 59 kr 278 kr 247 kr 

SSL värde 2 623,68 kr 45 446,40 kr 6 960,00 kr 3 348,00 kr 3 192,00 kr 2 242,00 kr 31 414,00 kr 9 880,00 kr 

       Totalt 105 106,08 kr 

         

Tillverkningstid 254,4 7401,6 540 300,6 315,4 140,6 2437,41 656 

i minuter       Totalt 12046,01min 

       I timmar 200,8h 
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Vi kan då se att det kommer att ta cirka en och en halv vecka extra arbetstid att bygga upp SSL 

och cirka 100 000 kr. Dock kommer IAC troligen kunna förbättra sin leveranssäkerhet från 70% 

till en uppskattad 95% eller mera.  

 

Produkter i arbete 

IAC har idag ett stort kapital uppbundet i PIA som tidigare nämnt. Detta gör att dem klarar sina 

leveranser ofta på grund av att produktionsstopp inte märks lika mycket. Då fortgående 

operationer kan producera ostört tack vare dessa stora buffrar. Det är dock mycket säkrare att 

ha detta kapital uppbundet som färdiga produkter än PIA med tanken på leveranssäkerheten. 

Sedan är nivån på PIA lite överdriven då det finns så pass mycket arbete mellan operationer som 

gör att dem skulle kunna köra dagar utan att få slut på arbete. Vilket i sin tur kan orsaka 

leveransförseningar.  

Som exempel om 8114 inte har någon buffert mellan de två sista operationerna (vilket är vanligt, 

då buffertern oftast finns innan de två sista operationerna) och så får CNC maskinen ett 

produktionsstopp på grund av underhåll som då kan ta 960minuter (16timmar). vilket då gör att 

det kommer att minst ta 44 timmar att tillverka ordern på 600st 8114. Vilket är nästan tre dagar 

full tillverkning plus att 8115 körs i samma maskin och får inte heller bli försenad. Detta ger då 

en heldag extra arbete av 8114 för att inte bli försenad, och i värsta fall om inget SSL finns blir 

även 8115 försenad och företaget måste kosta på sig dyr övertidsarbete. Plus att PIA innan 

bearbetningen kommer att byggas upp ännu mera och binda upp mera kapital. Syftet med 

exemplet är att visa inte bara hur PIA kan byggas upp utan även att det ofta finns på fel ställen. 

Som i konceptförslag 2 Kanban system tas det upp vart varje kanbanloop ska gå. Och det är 

precis där som det även ska finnas buffertar. Men att dem behöver vara mycket mindre. 8114 

tillverkas emot EOK på 600st vilket täcker 50 dagsbehov (10 veckor). Då denna order går 

igenom tillverkningen binder den upp mycket kapital enbart på att EOK är så pass stort.  
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9. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser rapportförfattarna har dragit utav projektet, det 

presenteras också förslag och rekommendationer till IAC om hur de bör gå tillväga i framtiden för 

att åtgärda deras problem. 

9.1 SLUTSATSER 
I början av detta projekt var målen och arbetsuppgifterna vaga, det ändrades under projektets 

gång från att först bara arbeta mot att skapa enklare och rakare flöden till att se över 

leveranssäkerheten hos Volvo artiklarna. När sedan en viss tid hade gått och projektet hade tagit 

fart upptäckte vi att det inte fanns ett enkelt svar på varför IAC har leveranssäkerhetsproblem. 

Det finns inte enbart en faktor som är skälet utan skälen är många och det beror på att IAC 

tampas med många olika småproblem i hela produktionen. Eftersom problemen var så många 

var vi tvungna att göra en avgränsning för att hinna med då tiden för projektet var 

tidsbegränsad till 20 veckor. Det innebär att vissa delproblem inte har behandlats i denna 

rapport som till exempel personalproblem. IAC bör se över de problem som är exkluderade för 

de har också en påverkan. De punkter vi koncentrerade oss på var rena produktionsmässiga 

aspekter så som: planeringsproblem, kvalitetsproblem, batchstorlekar, ledtider, kötider, 

flaskhalsar, säkerhetslager med fler.  

Under projektets gång upplevde vi vissa problem, dels när vi skulle undersöka kötiderna. 

Problemet är att det är mycket svårt att följa en order i tillverkningsprocessen. Anledningen till 

det är att IAC tillverkar efter stora order och det gör att följa en delorder är besvärligt när 

dessutom följesedlarna är dåligt utformade. Detta har gjort att det är en viss osäkerhet rörande 

kötiderna även om det mesta pekar på att de stämmer. Det har också varit svårt att göra några 

tillförlitliga slutsatser om maskinhaverierna eftersom IAC inte har dokumenterat dessa innan 

april månad, dock är det material som finns till förfogande en indikation på att det är ett 

problem hos IAC.  

I detta projekt har stort fokus legat på nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen av den 

anledningen att vi har ansett att det har vart det viktigaste för att verkligen förstå situationen, 

detta gör också att IAC kommer att ha mycket material att arbeta vidare med för att förbättra sin 

produktion.  
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Av nulägesanalysen kunde vi göra slutsatsen att de viktigaste aspekterna vi ansåg påverkade 

leveranssäkerheten var: planering, kvalitet och säkerhetslager. Våra lösningsförslag är 

framtagna för att lösa de ovannämnda punkterna.  

Hur väl uppfyllde vi målen med examensarbetet? 

 Kartläggning av tillverkningen av Vilsta fabriken 

o Kraven uppfylldes i och med nulägesbeskrivningen i rapporten  

 Identifiera problem i tillverkning 

o Problemidentifieringen och nulägesanalysen tar upp problem i tillverkningen  

 Jämföra deras nuvarande och kommande fabrikslayout 

o Uppfylldes genom simuleringen och kan ses i kapitlet ”jämförelse mellan nya och 

gamla layouten”  

 Arbeta fram lösningsförslag på leveranssäkerhetsproblem och andra eventuella problem 

angående tillverkningen 

o Koncepten som togs fram tillsammans med de övriga lösningsförslagen uppfyller 

målen  
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9.2 REKOMMENDATIONER 
Förutom de lösningskoncept som har presenterats rekommenderar vi att IAC samtidigt ser över 

ett antal andra områden som de skulle kunna förbättra. 

Det innebär att se över systemet med E-faktor som är felaktig då kassaktioner är exkluderade. 

IAC skulle samtidigt kunna förbättra villkoren för de visstidsanställda genom att erbjuda de som 

har vart på företaget en längre tid en fast tjänst så att de känner sig tryggare. IAC bör också göra 

en mer noggrann personalberäkning för den nya layouten då det råder delade meningar om hur 

många som krävs och inte.  

För att komma till rätta med planeringsproblemen bör också en omfattande tidsstudie göras så 

att tiderna i MONITOR blir uppdaterade. Detta kommer underlätta arbetet för 

tillverkningsplaneraren avsevärt.  

Eftersom IAC nu håller på att implementera sina konceptbord så måste IAC se till att snarast 

hitta en lösning till problemen som berör tvätten som ska vara integrerad i konceptbordet. Vi 

råder IAC till att införa en pilotcell innan samtliga konceptbord implementeras så att de är säkra 

på att konceptet fungerar. Det kan bli väldigt dyrt om det mot förmodan inte skulle fungera som 

det är tänkt.  

Ett annat problem som rekommenderas att lösa i den närmaste framtiden är följesedlarna. Idag 

uppfyller de knappt något syfte då personalen inte använder de på ett rätt sätt. IAC bör se över 

följesedlarna för att kunna följa en order i tillverkningsprocessen. Det kan till exempelvis göras 

genom att lägga till någon extra siffra på följesedeln som berättar vilken delorder det handlar 

om.  

Eftersom IAC har problem med maskinhaverier rekommenderar vi att de ska undersöka om det 

är ekonomiskt försvarbart att anställa en heltidsreparatör som snabbt kan åtgärda felen, detta 

förutsätter dock att IAC har de vanligaste reservdelarna i fabriken. Vi rekommenderar också att 

den stora värmeugnen skall repareras så fort som möjligt innan någon blir skadad eller att det 

blir ett omfattande haveri.  

Vi rekommenderar starkt att IAC bör hålla sig till sin plan när det gäller deras nya layout. De har 

börjat prata om att införa en robotcell som gör att det blir negativa förändringar flödesmässigt. 

Vi rekommenderar istället att först arbeta med de enkla LEAN verktygen och få ordning på 

problemen i produktionen så att den fungerar bra innan man investerar i en robotcell. 

En sista rekommendation är att IAC ska använda LEAN materialet som de har fått till sitt 

förfogande genom mentorn. Det är viktigt att IAC implementerar samtliga delmoment och inte 

bara plockar vissa delar som verkar lockande. Det kommer att ta lång tid att få det att fungera 

bra, men det är också en av Toyotas principer att tänka långsiktligt.  

9.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  
Under detta projekt framkom det att det finns massvis av problem som bör åtgärdas, dock så kan 

man inte åtgärda alla problem på en gång utan man är tvungen att prioritera och här nedan är 

några förslag till vad företaget kan arbeta vidare med i framtiden. 

Databas: Vi upplever att IAC har haft en dålig dokumentering rent generellt, och ett förslag till 

IAC är att de skulle kunna skapa en databas där man dokumenterar allt som anses vara 
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värdefullt att bevara i ett långt perspektiv. Det kan till exempel vara reparationsarbete, där man 

lätt kan se alla reparationer som har utförts och vilka problem som har varit återkommande. Att 

ha en databas gör att värdefull information kan bevaras som annars hade kunnat gå förlorad 

med till exempel personalbyten. För en närmare beskrivning över databasen se bilaga 8. 

Simulering: Under detta projekt har vi använt simuleringsprogrammet ExtendSim 8 som har 

hjälpt oss att snabbt identifiera flaskhalsar, ledtider och mycket annat. Ett förslag till IAC är att 

de skulle kunna börja använda simuleringsprogram i flera olika syften. De skulle bland annat 

kunna använda det när omfattande förändringar planeras såsom layoutförändringar eller 

liknande. Då kan de snabbt se vilka förändringarna blir och om det är lönsamt eller inte. De 

skulle också kunna använda simuleringsprogrammet till att laborera med batchstorlekar och 

annat för att hitta optimala värden. 

Problemlista: En problemlista har upprättats där samtliga problem finns dokumenterade, IAC 

skulle kunna använda denna och göra en avvägning om vilka problem som ska åtgärdas. Denna 

lista finns som bilaga 8 
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11. BILAGOR 

BILAGA 1 NUVARANDE FABRIKSLAYOUT 
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BILAGA 2 KOMMANDE FABRIKSLAYOUT 
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BILAGA 3 BILDER PÅ HUR ARTIKLARNA SER UT 
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BILAGA 4 VÄRDEFLÖDESKARTA 
 

 

Figur 33 VSM 1/3 
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Figur 34 VSM 2/3 
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Figur 35 VSM 3/3 
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BILAGA 5 EXTENDSIM 

 

 

 

  



95 
 

BILAGA 6 STÖRNINGSLISTA 
Störningslista 

Maskin Maskin nr Vecka Störning Tid  

ENSHU EW450 2207 14 verktygsbyte 10 min 

  14 spänn anordning 15 min 

  14 spänn anordning 15 min 

  17 kanalen till kyllvätska igentäppt  60 min 

      

MAZAK VTC-300 7213 14 byt skär till fräs 45 min 

  14 bordblockering 232 40 min 

  14 maskinfel 170 min 

  16 byte fräs + mätning + romp(?) 235 min 

  16 Omgängning spännjärn skruvar 2st 220 min 

  16 maskin har s längd verktyg nr 3 
konturfräs? 

30 min 

  17 byte fräs + mätning + romp(?) 80 min 

  17 gänga om spännjärn skruv 20 min 

  17 gänga om spännjärn skruv 25 min 

      

MAZAK H-630 7011 12 Verktygsväxling 10 min 

  13 Glömde stänga av påfyllning av 
kyllarvätska, översvämning 

45 min 

  14 arm i fel position 284 50 min 

  16 stopp i spindeln till spolarvätskan 75 min 

  16 stopp växelverktyg 2ggr 30 min 

  16 byt skärfräs 30 min 

  16 arm i fel position 284 10 min 

  16 kylvätska kommer inte varken inte 
invändigt eller utvändigt 

480 min 

  16 arm i fel position 284 20 min 

  16 ladda verktyg omöjigt arm i fel position 
6ggr 

60 min 

  16 arm i fel position 284 10 min 

  16 arm i fel position 284 5 min 

  16 arm i fel position 284 5 min 

  17 kommer ingen kylarvätska i spindelleden 150 min 

  17 kommer ingen kylarvätska i spindelleden 240 min 

  17 pallet ingen signal axel blockad 60 min 

      

MAZAK H-630 7021 15 gradmaskin, försänkare, slangar fattades 40 min 

  15 verktygsbrot 45 min 

  15 styrnings som centrerar biten längst upp 
borta 

30 min 

  15 ATC ARM stop broken 2ggr 40 min 

  15 stopp med verktygsväxlare 5ggr 150 min 

  16 verktygsbrott kylarvätska stopp 240 min 

  16 provkörning av detaljer 60 min 

  16 provkörning av detaljer 60 min 

  16 byt skär 60 min 

  16 byt skär 60 min 

  16 givararm arm ut defekt 90 min 

  16 skiva för pulsgivare defekt 4800 min 
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  17 skiva för pulsgivare defekt 3240 min 

      

MAZAK FH-4800 7141 15 skruv gick av i fixtur 20 min 

  17 rengöring av spåntransportör 300 min 

      

MAZAK FH-5800 7151 12 indexbord defekt, drivrem trasig, pallett 
välte 

1200 min 

  13 bytte av styrbriem till fixtur 60 min 

  16 byta program i maskin 30 min 

      

MAZAK FH-4800 7243 13 verktyg nr8 och nr10 gick sönder (81150) 240 min 

  13 lågt hydraultryck 280 min 

  14 refadationsgivare defekt (81150) 252 90 min 

  14 refadationsgivare defekt (81150) 252 70 min 

  14 längdmätare smord 252 120 min 

  14 lågt hydraultryck 90 min 

  15 lågt hydraultryck 10 min 

      

MAZAK FH-4800 2320 13 fixtur reperation, gänga om 90 min 

  14 nödstopp 20 min 

  14 nödstopp 20 min 

  14 nödstopp 20 min 

  14 nödstopp 30 min 

  14 nödstopp 30 min 

  14 nödstop larm 2 och 3 30 min 

  14 spindelfel 1 ?  

  14 defekt spindeldrivning ?  

  17 defekt styrkort till pall, vid spännplats 500 min 

      

TOPPER QVM 610A 2210 12 växlaverktyg 15 min 

  12 växlaverktyg 10 min 

  12 växlaverktyg 30 min 

  12 växlaverktyg 30 min 

  12 växlaverktyg 20 min 

  13 kan inte späna detalj, hydralikfel 120 min 

  13 oväsen i spindeln ? min 

  13 oljeläckage till bordet ? min 

  16 växlaverktyg och verktyg vid byte fanns 
inte 

120 min 

  17 hydralikpump fungerar ej, kunde inte sätta 
fast bitt 

60 min 

      

MAZAK FH-480 2335 13 kartor, verktyg, styrtappar justerade 960 min 

  14 växlararm defekt 240 min 

  15 stopp i transportbandet (spån) 30 min 

  12 geijdersmörjning problem 360 min 

  17 maskinstopp vid verktygsväxling 60 min 

      

MAZAK FH-680 7041 12 uppskattningsproblem, felaktig 

avstängning 

60 min 

      

MAZAK FH-580 2331 12 filter igensatt till genomgående kylning 30 min 

  12 filter igensatt till genomgående kylning 40 min 

  12 skärbyte 8+-fräs 15 min 
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  12 bypass-slang till genomgående kylning 

hoppade ur tanken 

15 min 

  13 filter igensatt till genomgående kylning 40 min 

  13 filter igensatt till genomgående kylning 30 min 

  13 filter igensatt till genomgående kylning 25 min 

  13 filter igensatt till genomgående kylning 45 min 

  13 filter igensatt till genomgående kylning 30 min 

  14 filter igensatt till genomgående kylning 30 min 

  14 filter igensatt till genomgående kylning 20 min 

  14 filter igensatt till genomgående kylning 20 min 

  14 filter igensatt till genomgående kylning 20 min 

  14 stopp i slang för spolning 20 min 

  15 filter igensatt till genomgående kylning 15 min 

  16 filter igensatt till genomgående kylning 20 min 

  16 filter igensatt till genomgående kylning + 

skärvätska och olja 

30 min 

  16 filter igensatt till genomgående kylning 15 min 

      

MAZAK FH-580 2336 16 verktygsväxling arm sönder 600 min 

  16 sto kam rulle till v-växlare 180 min 

  17 sprutar för lite kyllvätska 90 min 

      

MAZAK Multiplex 
430 

2328 17 läckage av kylvätska från tanken 60 min 
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BILAGA 7 PUNKTLISTA AV SAMTLIGA PROBLEM 

TRANSPORTER: 

1. Paniktransporter.  

2. Transporter för sandkärnorna. 

3. Mellanlager för slipning och sågning.  

4. Onödiga lyft och transporter av pall. 

5. Produktionsskvättar. 

6. Pall på golvet. 

7. Centraltvätten.  

8. Transportutrustningar. 

9. Pallställ. 

10. Säkerheten med truck. 

11. Transportsträckor. 

12. Torg av pallar gör det svårt att hitta och transportera rätt pallar. 

13. Går inte att köra truck bakom gjutcellerna. 

14. Väntar på truck, hand och körbar. 

MANUELLA OPERATIONER: 

15. Förverkningsgraden.(maskiner) 

16. Flaskhalsar. 

17. Osystematisk arbetsplats.  

18. Överarbete. 

19. Omarbeta (kvalitetsbrist). 

20. Metodupplägg. 

21. Teknik och utrustning. 

22. Outbildad personal. 

23. Instruktioner. 

24. Överproduktion. 

25. Helhetsförståelse för arbetsprocessen. 

26. Vissa arbetsmoment är en säkerhetsfråga. 

27. Urskakning av sandkärna är påfrestande för operatören. 

 

RESPEKT AV ARBETSTIDER: 

28. Vad är en rast?  

29. Vad är en paus? 

 

STÄLLTIDER: 

30. Hur ofta ska man ställa? 

31. Ställtider. 

32. Letande. 

33. Städning före omställ. 

34. Yttre ställtid. 

35. Inre ställtid. 
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36. Lyftanordning. 

37. Utbildad personal (ställ). 

38. Multifixturer. 

39. Planerad omställning. 

40. Utrustning nära. 

41. Flexiblare ställ.  

42. Förvärma gjutform. 

43. Fixturställ används inte. 

 

MASKINSTILLESTÅND UNDER RASTER: 

44. Obemannade maskiner. 

 

VÄNTETIDER: 

45. Operatör väntar. 

 

KASSAKTIONER: 

46. Kassaktioner.  

47. Permanenta lösningar. 

48. Följa upp kassaktion. 

49. Stoppa direkt. 

50. Genomförd åtgärd ska följas upp. 

 

MASKINHAVERI: 

51. Stillestånd av maskin 

52. Underhåll och diagnos 

53. Underhållsarbete. 

54. Loggbok.  

55. Maskiner. 

56. Planeringssyfte(tid). 

57. Kontrakt med reparatör. 

58. Bearbetningsupplägg. 

59. Maskinval. 

60. Fixturer. 

61. Takta produktion. 

62. Överarbete. 

63. Jämna uttag. 

64. Reparatör finns inte, måste hyras in. 

65. Maskin står still på grund av operatörsbrister. 

66. Slip & Såg står stilla på grund av operatörs brist. 

ORATIONELLA GJUTUPPLÄGG: 
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67. Olika kvantiteter. 

68. värme. 

69. Godstjocklek. 

70. Stelningstider. 

71. Stora klumpiga verktyg. 

72. För lång värmeövergång. 

73. Gjutform. 

74. Natriumanvändandet. 

75. Magmasoft. 

76. Rätt maskindata. 

77. Kylflänsar. 

78. Outnyttjad gjutkapacitet.  

79. Införandet av nya verktyg. 

80. Information av nya verktyg. 

81. Porer vid bearbetning. 

82. Planera gjutningar. 

83. Kanban styrning. 

 

FELAKTIG SMÄLTHANTERING: 

84. Slagga av smältan.  

85. Rening av aluminiumet. 

86. Stelningstider. 

87. Gjutupplägg, temperaturskiftande. 

88. Tröga verktyg. 

89. Värmeövergång i verktygsstålet. 

 

GJUTSTOPP VID RASTER: 

90. Gasolåtgång. 

91. Värmen på verktyget blir ojämn. 

 

VÄNTETIDER PÅ STELNANDET: 

92. Inneffektivt arbete. 

93. Slipning och sågning. 

94. Slitamt vid större detaljer. 

95. Farligt med bandsåg. 

96. Sandkärnor går ej att såga. 

97. Rensning av sandkärnor. 

98. Ineffektiv kärntillverkning. 

99. Sandkärnor. 

100. Öka delaktigheten med operatörerna. 

VÄRMEBEHANDLING: 
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101. Underhålla maskinerna. 

102. Automatisera kärnupplösningsugnen. 

103. korgar.  

104. Upplösningsugnen. 

105. Badet. 

106. Transporter.  

107. Uppvärmningstiden. 

108. Sand i upplösningsugnen. 

109. Sekvenslägga körningen. 

110. Vissa korgar står långt ifrån värmebehandlingen. 

DEGLAR:  

111. Underhåll. 

112. Rensning av degel. 

113. Mobil degel. 

INKÖP: 

114. Ostrukturerat. 

115. Lager saldon. 

116. Förkalkyl  

117. Kundkrav  

118. Leverantörer. 

119. Inköpare. 

120. Prissättning 

121. Ansvar för inköp. 

122. Truckar och deglar med mera börjar bli gamla. 

 

FÖRSÄLJNING: 

123. Inaktuella artiklar.  

124. Olönsamma beställningar. 

 

PERSONAL: 

125. Omotiverad personal. 

126. Personal saknar trygghet. 

127. Personalkostnaden. 

128. Tillsvidare anställda. 

129.  Arbetsmiljö. 

130. Lön. 

131. Möten med operatörer finns inte, dem har svårt att uttrycka sig. 

132. Engagemang. 

133. Motivation. 

134. Arbetsbelastning. 

135. Framtidsutsikt. 
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136. Städ problem, ”om han inte städar varför ska jag”. 

137. Synliggöra, berömma. 

138. Möjlighet att påverka. 

139. Arbetare har dålig förtroende för ledningen. 

140. Arbetskamrater. 

141. Tillhörighet. 

142. Operatörer smälter i degeln. 

143. Inställning. 

Förminska klyftan. 

 

 

ÖVRIGA PUNKTER: 

 
144. Lunchrummet. 

145. Antal operatörer (ställ).  

146. Teknikgrupp. 

147. Städat och snyggt. 

148. Inaktuella ritningar.  

149. Fabriksgolvet. 

150. Förändringar möts negativt. 

151. Övertidsarbete. 

152. Företagets kultur och visioner. 

153. Operatörer (rädda för misstag). 

154. Jämna ut arbetet. 

155. Kommunikation. 

156. Ordersläp. 

157. Företagets resultat. 

158. Morgonmöte. 

159. Löneförhandlingsfrågor är oklara. 

160. Verktyg saknas och måste lånas/letas upp. 

161. Sandkärna lagret är för stort. 

162. Oklara gemensamma mål. 

163. Stökiga arbetsplatser, verktyg och instrument. 

164. Pallar och vagnar blockerar. 

165. Konceptbordet som infördes har inte används eller testats. 

166. Dålig ergonomi vid vissa arbetsmoment. 

167. Arbetsgång mellan gjutning och bearbetning blockerad helt och hållet. 

168. Kvaliteten på produkter, läktesten kasserar många dåligt gjutna produkter. 

169. Säkerhetslager saknas på många produkter. 

170. Säkerhetsnivå konstigt räknad. 

 

KÖTIDER: 

171. Kötider (uppbundet kapital). 

172. Kötider mellan operationer. 
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LEDTIDER: 

173. Ledtider. 

 

SIGNALEN OCH STYRNINGEN AV ARBETSPROCESSEN: 

174. Finns inget kartlagt. 

175. Signal mellan arbetsstationer. 

176. Nuvarande signalsystem. 

177. Tillverkningsplaner finns inte, är dåliga. 

178. Dålig rapportering och felaktig rapportering. 

179. Dålig information om Konsekvenser. 

180. Vissa order får stå länge utan att få maskintid. 

 

PRODUKTIONSPROCESSEN: 

181. Processkarta 

182. MONITOR (inaktuella siffror) 

183. Arbetsmiljön, bullrig, oljepölar, spån etc. 

184. Ojämn tillverkningsprocess, vissa artiklar tillverkas i stora mängder och stör 

andra. 

185. Stora mellanlager, så mycket att det stör processen. 

186. Vissa arbetsmoment är mycket tunga lyft och är påfrestande att jobba med en hel 

dag. 

187. Såg & Slip farligt då spillmaterial tas bort med fingrar ibland. 

188. Högt oljud vid kärnborttagning. 

Order: 

189. Order är ofta förstora, blir uppdelade. 

190. Svårt att följa order i MONITOR 

191. Spärrade order är vanliga/avbrutna order. 

192. Order kvantitet och batch kvantitet stämmer inte överens. Svårt att följa. 

Kommunikation: 

193. Bristande kommunikation mellan skiften. 

194. Följesedel problem, saknas, fel rapporterade etc. 
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BILAGA 8 ÖVRIGA LÖSNINGSFÖRSLAG PÅ PROBLEM 
 

Lösningsförslag 1: Trycktest 

Det har hänt ett flertal gånger att personalen har ställt in fel bartryck vilket gör att rätt kvalitet 

inte kan garanteras. Lösningen till detta är att införa tydliga arbetsinstruktioner för 

operatörerna så att det inte kan uppstå några oklarheter, detta skulle även gynna de operatörer 

som är nyanställda som saknar rutin. I och med att IAC ska införa en ny layout så innebär det 

ändringar för trycktesten gentemot idag, trycktestar är värmekänsliga och den nya layouten 

kommer i allra högsta grad påverka värmen på detaljerna då den nya trycktesten kommer att 

ske direkt i samband efter tvätten som gör att artiklarna ändrar temperatur till ca 70˚ Celsius. 

Det kan ha en påverkan på resultatet, en pilottest bör göras innan IAC planerar för långt med 

bordet och se om testen och andra krav som renlighet godkänns att ha vid dessa bord. 

Lösningsförlag 2: Avrapportera rätt 

Problemet idag är att många arbetare på IAC slarvar eller inte vet hur man ska rapportera i 

systemet (MONITOR). Det händer att rapportering inte görs eller att rapporteringen är 

ofullständig och man rapporterar ofta in på fel orderspecifikation. Detta menas att man tar ett 

antal detaljer rapporterar in dem på en order och så är det klart. Men i själva verket blev det 

rapporterat på fel order och detta ger upphov till att det blir omöjligt att spåra order och svårt 

att veta när en speciell order planeras vara klar. Det händer ofta att en process rapporterar låt 

oss säga femtio stycken. Sedan skickas hela pallen och följesedeln till nästa operation, då denna 

är klar rapporterar han in att han har gjort sextiofem stycken. Det är femton detaljer flera än vad 

som fanns i pallen. Antingen har han personligen gått till föregående process och bett om flera 

detaljer och glömt rapportera in dem. Eller det mera troliga alternativet att han har tagit de 

femton detaljerna från en annan order och rapporterat in dem på denna order istället.  

Se problemidentifieringen/problemanalysen för att förstå problematiken med order och 

följesedlar. 

Ett sätt att lösa det här är att tydligt visa hur man ska rapportera och påpeka att man inte ska 

rapportera på fel order. Man kan utbilda personalen och tydligt påpeka vilka problem som kan 

föras med då man rapporterar fel. Man kan också sätta spärrar i MONITOR som säger till att en 

order har uppnått sin kvantitet. Detta skulle göra det omöjligt för någon att rapportera in flera 

produkter än vad ordern ligger på. Och i och med det lösa ett problem med rapporteringen. 

Lösningsförslag3: Strängare regler för gjutare 

Strängare regler för gjutare bör införas så de inte smälter material i deglarna. En degel är inte 

gjord för att smälta nytt material utan bara hålla materialet i flytande form. Samt om en gjutare 

smälter själva får metallen en sämre kvalitet då dem inte har i natrium, strontium och kan inte 

göra en kvävgasspolning. Vilket även gör att metallen får mycket slagg och förlorar sin 

hålbarhet. Det kan även resultera i gjutdefekter och porer i den färdiggjutna detaljen. 

Lösningsförslag 4: Basera lön på kompetens 

För att öka motivationen hos de anställda så kan man basera lönen på kompetens. Det 

innebär att införa ett lönesystem som baserar sig på hur kompetent personalen är, 



105 
 

exempelvis att operatörerna ska uppmuntras att lära sig nya moment och desto fler 

moment man behärskar desto högre lön får man. Om man har en kompetent personal 

innebär det också att det blir lättare att omplacera personal till olika avdelningar om det 

skulle behövas. Detta lösningsförslag förutsätter dock att IAC vill satsa på att utbilda 

personalen. Det behöver inte vara särskilt stora höjningar i lön, några kronor extra i 

timlön för varje delmoment och detta lösningsförslag kan fungera som en morot för de 

anställda. 

Lösningsförslag 5: Införa morgonmöten 

Ett lösningsförslag är att införa morgonmöten med planeringspersonal och 

produktionsgrupperna i början av varje vecka. Där man går igenom: 

1. Vad som ska tillverkas under den veckan. 
2. Hur ser nästkommande vecka/veckorna ut? 
3. Nuvarande situation, är det någon order som släpar, och hur ska man lösa det? 
4. Frånvaro och utbildningstillfällen. 
5. Övriga problem.  

Syftet med morgonmötena är att förklara situationen företaget befinner sig i och ge alla 

anställda en klar blick över hur veckan kommer att se ut. Genom att veta sin egen situation för 

veckan framåt ger de anställda en trygghetskänsla. Genom att veta hur företaget går, samlar de 

anställda till samma sida och ger dem gemensamma veckomål.  

Man ska kunna yttra sig under ett veckomöte och lägga fram situationen som den är, inget som 

tas up ska ha någon negativ effekt på personen i fråga eller de andra anställda. Det är meningen 

att ge bra feedback på hur den verkliga situationen ser ut. Behöver någon hjälp med sin 

veckokvot eller om någon har släp, ska man inte skämmas utan man ska tillsammans komma på 

en lösning. 

 

Lösningsförslag 6: Personal som kan ställa vaggor och CNC maskiner 

Idag är det problem med att alla operatörer inte kan ställa om maskiner till att producera andra 

produkter. Detta gör att de fåtal som kan ställa maskiner får ofta hjälpa till med ställen och då 

blir deras egna arbeten lidande. Ett normalt ställ tar emellan en till två timmar. Medan vissa ställ 

kan ta över fyra timmar att ställa om. Det finns cirka fyra till fem stycken i bearbetningen som 

kan ställa de flesta CNC maskinerna, medans det bara finns en som kan ställa om gjutvaggorna. 

Detta får till följd att gjutningen blir stel och batcharna blir enorma. I och med att det bara finns 

en som kan ställa gjutvaggorna har det fått till följd att utvecklingsarbetet har blivit lidande. Man 

hade kunnat önskat sig testa nya formar och liknande saker, men det har inte funnits någon som 

har kunnat byta formen. 

Genom att utbilda personalen att själva kunna ställa skulle det lösa många av problemen. Det 

skulle inte bara bli en flexiblare tillverkning utan; batcherna skulle kunna vara mindre, och 

utvecklingsmöjligheter skulle påverkas positivt.  
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Utbildning av personal kan göras av den personal som redan kan sköta ställen, så ingen inhyrd 

personal behövs. Dock är det en tidsbrist och intresset att lära sig ställa som är det stora 

problemet.  

Genom att ge en morot till de anställda kan deras motivation öka till att lära sig ställ till exempel 

genom att införa lösningsförslag 4.  

En annan grundorsak har dock varit att anställda med tidsbegränsad anställning så som en 

månad i taget, saknat motivation att lära sig då dem har trott att dem inte skulle få jobba nästa 

månad. En lösning på detta problem kan enkelt informera testanställda att dem kommer att få 

större chans att få fast anställning om dem engagerar sig i att lära sig jobbet så bra som möjligt 

och lär sig att ställa maskiner. 

För att få tid att utbilda personal måste en viss tid varje vecka avsättas just för utbildning. Det 

behöver inte vara längre tider men det kommer att ta en längre tid att visa hur man gör ett ställ, 

gentemot att göra ett ställ normalt. Ofta står operatören bredvid och tar en paus när ställaren 

kommer, så tiden för den operatören blir densamma, dock kommer det totala stället ta längre tid 

då ställaren måste göra det lite långsammare för att hinna förklara och visa hur man gör.  

 

Lösningsförlag 7: Planerade reparationer 

Genom den nyinförda loggboken till varje maskin kan företaget nu se vad som går fel och hur 

ofta maskinerna går sönder. Dock finns detta enbart på bearbetningsmaskinerna för tillfället. 

Detta kommer med tid att ge ett underlag för att se hur ofta och vilken typ av fel maskinerna får.  

Så en lösning är att ta reda på vilka delar som ofta går sönder och skaffa ett litet reservdelslager 

av de vanligaste delarna, så att dem slipper långa beställningstider varje gång. Samtidigt kan 

man även använda sig av den informationen för att se hur ofta maskinerna går sönder och då 

planera in stopp eller reparationer i dagsplaneringen. Ett mål är att även kunna planera in 

underhållsarbeten och mätning av maskinerna så man kan få en indikation på om maskinen 

håller på att gå sönder. Detta kan upptäckas med att lyssna på maskinens ljudnivå. Mäta 

maskinens vibrationer och inspektera enklare och vanligaste problemområden. Då man får 

indikationer kan man planera ett underhåll eller en reparation så att man kanske helt och hållet 

slipper ett oplanerat stopp i produktionen. Detta gör att andelen oplanerade stopp minskar och 

man kan hålla leveransdatumet till kunden. 

Lösningsförslag 8: Jämna ut produktionen 

Det händer att vissa veckor ökar kundens behov med upp till 50-100% mera än det normala 

behovet. Ofta läggs dessa order långt i förväg för att företaget ska kunna hinna tillverka allt till 

leveransdatumet. Men det händer att dessa order ibland blir förbisedda och inte påbörjas i tid. 

Detta gör att det blir svårt att hinna tillverka allt i tid. Orsaken för detta är lite oklart. Det kan 

vara den mänskliga faktorn eller hur systemet kan gömma eller inte varna för ordern i tid.  

Lösningen är förstås att ha bättre koll på sina order och hur mycket produktionskapacitet som 

finns tillgänglig. För att kunna sekvensera ut arbetet flera veckor framåt, så att man påbörjar 

ordern i tid. En stor order kan kanske inte rimligen tillverkas på en vecka utan kan behöva flera 

veckor på sig att hinna klar. Sekvensläggning betyder att man ställer tillverkningsorder som har 
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hög prioritet emot den mest effektiva tillverkningen. Man mäter vilken order som kan tillverkas, 

när den måste ha tillverkats för att skickas till kund och hur mycket resurser den behöver. Man 

siktar på att inte behöva jobba över för att hinna med order samtidigt som man inte vill ha 

massvis med resttider som är rent slöseri. Det kan vara svårt att balansera, men resultatet är en 

mycket jämnare och mindre stressigt arbete.  

En annan lösning på detta problem är att ha en frekvent och bra kundkontakt. Genom den kan 

man höra med kund om de verkligen behöver hela ordern till det datumet eller om de kan nöja 

sig med en del av ordern vid det bestämda datumet och få det resterande inom de närmsta 

dagarna. Detta sätter stor vikt på att kundkontakten är bra och att kunden litar på företaget. Ofta 

får företag böta då dem är sena med leveranser, men om det kan kringgås skulle det förenkla 

planeringen och tillverkningen. 

En annan lösning är att fråga kunden om de skulle kunna se över sina beställningar och fråga om 

de kan lägga om beställningen över flera veckor. Som exempel så kanske en kund beställer 100st 

produkter vecka ett, vecka två beställer dem 250st, och vecka tre bara 50st. Skulle man då kunna 

fråga kunden om de skulle kunna jämna ut sina order på de tre veckorna och beställa: 150st 

vecka ett, 150st vecka två och 100st vecka tre. Vilket skulle ge en jämnare tillverkningstakt för 

företaget och det skulle inte bli lika ryckigt mellan veckorna. 

Lösningsförslag 9: Databas 

Ett lösningsförslag på dålig dokumentation är att skapa en databas för alla maskiner och 

processer. I databasen ska det finnas detaljerad information om maskinerna och processerna. 

Syftet med att skapa en databas är att få en god dokumentering och att förebygga att kunskap 

går förlorad. Genom att ha en databas så kan man hitta information på ett snabbt och lätt sätt 

och den ska vara lättöverskådlig. Genom att upprätta en databas så åtgärdar man problemen IAC 

har haft med sin dokumentering av till exempel underhåll av maskiner. Detta lösningsförslag är 

lönsamt i ett längre perspektiv. Det kan till exempel vara så att det har skett personalbyten 

genom pensionsavgångar eller av andra anledningar och då är det inte säkert att den kunskap 

som fanns tidigare finns tillgänglig längre och detta kan en databas förebygga i en viss grad. Det 

kan i praktiken innebära att ny personal som vill få reda på specifik information om en process 

eller maskin lätt kan gå in i databasen och hitta informationen i stället för att gå runt och fråga 

personal som kanske inte ens kan svara på frågorna.  

Detta lösningsförslag förutsätter dock att databasen uppdateras kontinuerligt och det kan till en 

början upplevas som krävande och jobbigt, men i ett längre perspektiv kan det bli väldigt 

värdefullt eftersom det finns bättre information att fatta beslut på när sådana ska tas. 
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BILAGA 9 NYA BEARBETNING  

Figur 36 Konceptbord 


