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Sammanfattning 
I dagens samhälle ställs företaget inför allt större utmaningar och konkurrens samtidigt som kundkrav 

ökar konstant vilket har lett till att den traditionella tillverknings approachen inte längre är hållbar. En 

filosofi som har utvecklats för att möta dessa nya typer av krav på tillverkning är Toyotas Lean 

Manufacturing. Lean Manufacturing har gått från att enbart användas av biltillverkare till att användas 

för all typ av tillverkning, även inom den offentliga sektorn så som sjukhus.  

Syftet med denna rapport är att öka lönsamheten genom att införa Lean filosofi och metoder på 

tillverkningsflödet för kompressor ledskenor. Genom att använda Lean metoder krävs inga större 

investeringar för att öka lönsamheten.   

Målet med rapporten är att identifiera problemområden inom tillverkningsprocessen i nuläget sedan 

komma med förbättringsförslag.  

Arbetet utfördes med en empirisk datainsamling av kvalitativ- och kvantitativdata genom bl.a. 

interjuver, observationer, mätningar och dataanalys.  Den största mängden data kommer från primärdata 

som samlats in under projektets gång. Sekundärdata som lagervärden och tillverknings data togs från 

företagets databas.  

Kartläggningen av det nuvarande tillståndet visar att enbart en liten del av den faktiska ledtiden är 

värdehöjande tid för produkten och den tid som kunden är villig att betala för. Flera problem och 

slöseriet identifierades inom tillverkningsprocessen som orsakar icke-värdehöjande tid. Utifrån dessa 

problem valdes det allvarligaste problemet att hitta en lösning på vilket visade sig vara överproduktion. 

Lösningen till överproduktion var ett Kanban system med Supermarket lager. 

Vid införandet av ett nytt produktionsplaneringssystem och lager skulle avkastningsraden på det bundna 

kapitalet i mellanlagret öka med ca 127%. Genom att frigöra det bundna kapitalet kan en investering till 

inköp av maskindelar som minskar ställtiden göras.  
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Abstract 
In today’s society companies facing increasingly challenges, competition and customer demands are 

constantly increasing. This has led to the traditional production approach no longer being sustainable. A 

philosophy that has been developed to meet these new types of manufacturing requirements is Toyotas 

Lean Manufacturing. Lean manufacturing was only meant for the car industry at first but has now been 

adopted by all types of manufacturing even in the public sector such as hospitals.  

 

The purpose with this report is to increase the profitability in manufacturing of compressor blade 
through Lean philosophy and methods. Using Lean methods to identify unnecessary cost in the process 

means no big investment is required to increase profitability.  

 

The goal of the report is to first identify problem areas in today’s manufacturing process and then come 

up with improvement suggestions enabling the company to lower their cost. 

 
The work was done with an empirical data collection of qualitative and quantitative data through 

Interviews, observations, measurements and data analysis. The largest amount of data comes from 

primary data collected during the project. Secondary data such as inventory values and manufacturing 

data were taken from the company database. 

 

Mapping of the current state shows that only a small part of the actual lead time is value-increasing time 

for the product and the time the customer is willing to pay for. Several problems and Muda were 

identified in the manufacturing process that causes non-value-increasing time. Based on the analyses, the 

most serious problem was defined as overproduction. The solution to overproduction was a Kanban 

system with Supermarket inventory. 
 
With the introduction of this new production and inventory planning system, the return on bonded 

capital in the internal stock would increase by approximate 127%. By releasing the bound capital, an 

investment for purchase of machine parts that reduces the set-time can be made. 
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Ordförklaring 
 

Cykeltid – Den tid som förflyter mellan att en artikel kommer ur processen till dess nästa artikel 

kommer ur processen, räknat i sekunder och förkortas med C/T. 

Ställtid – Den tiden det tar att skifta tillverkning av en produktvariant till en annan, räknat i minuter och 

förkortas med S/T.  

EAV – Storleken på tillverkningssatsen.  

Genomloppstiden – Den tid det tar för en bestämd artikel att förflytta sig från dörr till dörr i 

tillverkningsprocessen.  

Ledtid – Den tiden som det tar för en artikel att förflytta sig hela vägen genom en process eller 

värdeflöde från start till mål. 

PIA – Förkortning för produkter i arbete, dvs. produkter som börjat processas men inte är färdiga.  

Ämneslager – Lager för semifärdiga produkter, lager för frästa produkter.  

Buffert – Mellanlagringsplats. 

Ledtid – Den tid det tar för en artikel att ta sig igenom en process eller ett värdeflöde.  

841-1Ä – Artikelbetäckning på frästa produkter  

845–1 – Artikelbetäckning på färdiga produkter  

Batch – Ett specifikt antal produkter som tillverkas åt gången.  

In-House – Tillverkning och bearbetning inom fabrik 

Muda/Muri – Japanska ordet för slöseri inom tillverkning ur ett Lean perspektiv 
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1 Inledning 

Projektet påbörjades och avslutades som examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik 

vid Karlstads universitet. Projektet omfattar 22,5 hp och görs på uppdrag för Hanza.  

Detta kapitel ger en introduktion till examensarbetet. Inledningsvis beskrivs studiens bakgrund och 

problemformulering. Problemformuleringen leder sedan till projektets syfte och mål. Kapitlet 

presenterar vidare de avgränsningar som studien innefattar.  

 

1.1 Bakgrunden till Lean  

Lean Manufacturing introducerades först när boken The Machine That Changed The World släpptes 

1990. Boken beskriver att det finns ett bättre sätt att organisera och hantera kundrelationer, 

leveranskedjan, produktutveckling och produktionsverksamhet. Toyota var skaparna för denna nya 

filosofi efter andra världskriget och är idag ett av de ledande företagen när det kommer till 

effektivisering av tillverkningsflöden. Efter att boken The Machine That Changed The World släpptes 

har mycket hänt, en uppsjö med böcker som förklarar och introducerar nya idéer till Lean har publicerats 

och ständiga förändringar sker dagligen mot förbättrandet av Lean och dess filosofi. Studien använder 

sig av några av dessa metoder. 

  

1.2 Bakgrund   

Hanza Mechanics Årjäng är ett ledande företag inom bearbetning av precisionsdetaljer i Sverige. Hanza 

tillverkar flera olika produkter men denna studie kommer enbart innefatta tillverkningen av kompressor 

ledskenor. Kompressorn sitter i en gas turbin och har som uppgift att komprimera och blåsa in luft 

genom förbränningsrummet på turbinen. Genom att man komprimera gasen ökas rotationsenergi på 

turbinaxeln, eftersom rotationsenergin är beroende av tryck och hastighet. Ledskenor är bladen på 

kompressoraxel och sitter i en ledkrans. Ju längre bak i kompressorn luften kommer ju större blir 

kompressorbladen. Tillverkningsflödet för kompressor ledskenor automatiseras nu delvis genom att 

vissa operationer kombineras och nya investeringar av maskiner görs, detta genom inköp av en robotcell. 

Hanza Mechanics har inte utfört någon utvärdering på hur väll dessa förändringar fallit ut. Vad som nu 

är av intresse är att se hur dessa aktiviteter effektiviserat flödet samt se vilka mer förändringar som kan 

göras för att förbättra tillverkningsflödet för ledskenorna.  

 

1.3 Syfte och Problemformulering  

Syfte med projekt är att lönsamheten för tillverkning av kompressor ledskenor med samma produktflora 

som idag skall öka till för kalkylerat värde så att Hanza inte behöva prisjustera vid 2017 års förhandling. 

För att öka lönsamheten fokuserar detta projekt på att minska tillverkningskostnaden för tillverkning av 

ledskenor. Syftet är att ta fram förslag till förbättringsarbeten som minskar tillverkningskostnaden för 

företaget och analysera vilka resultat dessa bidrar med. Genom att Hanza inte behöver prisjustera 

kommer de öka sin konkurrenskraft. Produkterna ses som en helhet vilket innebär att totala lönsamheten 

skall ökas, men vid en prisförhandling kan en omfördelning mellan artiklar göras.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_(mekanik)
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Projektets problemformulering är en tolkning av den informationen från företaget om problemområdet 

som tilldelades vid början av projektet. Problemformuleringen för examensarbetet var: 

➢ Hur kan lönsamheten öka genom att införa Lean filosofi och metodik.  

 

1.4 Mål 

Huvudmålet för projektet är att öka lönsamheten för tillverkning av kompressor ledskenor med samma 

produktflora som tidigare. Andra delmål som projektet har för att öka lönsamheten är t.ex.  

➢ Eliminera och kombinera operationer. 

➢ Obemannad körning via robot ”Fräscell” 

➢ Eliminera separat operation gnistning via direktladdning och identitetkoll av fixtur. 

➢ Kapning In-House vilket sparar pengar inkl minskar lager. 

➢ Processduglighet minskar kass och eliminerar kontroll. 

Förklarning av delmålen.                                                                                                                                             

1; Ta bort onödiga operationer och/eller göra operationer på en maskin som idag kräver två maskiner,                   

2; De har bytt ut en nuvarande bemannad fräscell med en robotcell som inte behöver någon bemanning 

och vill se hur detta har ökat lönsamheten,                                                                                                                                              

3; I nuläge är det svårt att veta vilka produkter som körs eftersom den tilldelade fixturen till produkten är 

svår att identifiera,                                                                                                                                                                              

4; I dagsläget köper Hanza in färdigskapade metall "bitar" som sedan går direkt till fräsning och vill nu 

se hur kapning av stång in-house minskar kostnad samt lager,                                                                                                          

5; I nuläget använder sig Hanza inte av processduglighet för att styra processen och vill implementera 

detta för att minska kassation och skapa bästa möjliga kvalitén. 

 

1.5 Avgränsningar  

Projektets är avgränsat till att enbart hitta en lösning på överproduktion och lager. Förslag på inköp av 

hyllor, materialbärare och tavla görs inte. Fallstudien avgränsas till två artiklar i samma produktfamilj 

med de olika tillverkningsflödena som finns för tillverkningen av ledskenor.  
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2 Metod  

I detta kapitel presenteras projektets metodologi. Här beskrivs det generella tillvägagångsättet för 

insamling och bearbetning av data. Dessa metoder har som utgångspunkt att svara på syftet med 

projektet.   

 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa  

När ett problem ska angripas finns det två metodiska angreppsätt som kan användas, kvalitativa metoder 

eller kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder bygger på att man försöker sätta sig in i den undersöktes 

situation och försöker se problemet från dess perspektiv. Med detta som utgångspunkt försöker man få 

en mer fullständig uppfattning av problemet (helhetssyn) genom interjuver och observationer. 

Kvantitativa metoder bygger på att man samlar in information som görs om till empiriska data som 

sedan analyseras för att kunna användas till statistisktunderlag och beräkningar. Kvantitativa metoder 

anses som en mer formaliserad och strukturerad metod än kvalitativa men både metoderna har för och 

nackdelar.  

Tilltron till saker som kan beskrivas med siffror har människor oftast större tilltro till även om saker man 

kan beskriva med siffror inte blir sannare eller riktigare. Vad som är viktigt att förstå är att med en 

kvantitativ ansats är att undersökningen redan är färdigstrukturerad vid teori och 

problemformuleringsfasen (Holme & Solvang 1997).  

Denna studie kombinerar både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder detta för att få en mer 

nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om problemformuleringen samt för att kunna stärka slutsatsen 

till analysresultat. Lean är en filosofi som använder sig både av kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 

2.2 Primärdata och sekundärdata 

Datainsamlingen i studien består utav både primär- och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in 

av utredaren själv och som tolkas samt analyseras av utredaren. Sekundärdata är data som har tagits fram 

till ett annat syfte än det som föreligger den aktuella studien. Primärdata har samlats in från mätningar, 

observationen och intervjuer på företaget. Sekundärdata har samlats in från litteraturstudie.  

Vid insamling av primärdata bör validitet, reliabilitet och objektivitet alltid eftersträvas. Validitet avser i 

vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta, reliabilitet är till vilken grad av 

tillförlitlighet mätinstrumentet har och objektivitet visar på i vilken utsträckning värderingar påverkar 

studien (Björklund & Paulsson 2003).  

 

2.3 Litteraturstudie  

All form av skrivet material kallas litteratur, det kan exempelvis vara böcker, uppsatser och tidskrifter. 

För att kartlägga existerande kunskap inom området och för att bygga upp en teoretisk referensram 

gjordes en litteraturstudie. Oftast finns svaret till ett problem redan tillhands, en litteraturundersökning 

har som mål att finna dessa lösningar och sedan redovisa dem. När en litteraturundersökning görs är det 

dock viktigt att tänka på att all data är sekundärdata där det inte alltid framgår vilken metod eller syfte 

data har framställts för (Björklund M & Paulsson U 2003). 
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2.4 Empiri  

Studien inleddes med en introduktion om vad som tillverkas och hur det tillverkas för att få en mer 

djupgående förståelse för processen. Tillsammans med handledaren introducerades processen i sin 

helhet. Detta utgjorde en referenspunkt för vilken data som behövs för att utföra en analys på flödet. 

Innan mätningarna påbörjades utfördes en mer detaljerad introduktion av processen med processchefen 

där varje delmoment i processflödet beskrevs samt vilka problem som fans. Detta gav en överblick på 

det nuvarande tillståndet vilken också låg till grund när det “riktiga ” tillståndet togs fram genom 

värdeflödesanalysen.  

Värdeflödesanalys är ett viktigt verktyg som används för att förstå nuläget på processen samt att 

identifiera förbättringsmöjligheter. De aktiviteter som mättes för värdeflödesanalysen på varje 

delprocess var; (1) Cykeltid; (2) Ställtid; (3) EAV; (4) Antal arbetare. Ett processblad togs fram för öka 

reliabilitet och validiteten hos mätningarna. För att kunna utföra värdeflödesanalysen krävdes noggranna 

mätningar på hela processen.  

Tillverkningen kan delas in i två delar eftersom det tillverkas olika produkter i de olika delarna, detta 

medförde att mätningarna blev utspridda till olika produkter. För att mätningarna inte skulle bli för 

omfattande bestämdes att mätningarna enbart gjorde på två olika produkter i en produktfamilj, 

produkterna har olika processteg därav valet av de två produkterna. Efter mätningarna dokumenterades 

all mätdata i ett Excel ark detta för att mätningarna skulle vara entydiga och visualiserbar.  

När all mätning genomförts kartlades det nuvarande tillståndet av processen.  

 

 

2.5 Analys  

Genom att analysera den insamlade data med hjälp av referensramen kunde mönster och sammanband 

hittas. Eftersom denna studie eftersträvar att komma med förbättringsförslag beskrivs de utförligt i 

analysen med avsikt på hur lösningen ska införas samt vilka potentialer det finns för framtiden. Med 

hjälp av analysmodeller värderas och struktureras all insamlad data och lösningar till studiens 

problemformulering. Lösningarna viktas mot varandra för att kunna göra en slutsats på vilken lösning 

som är bäst för företaget.  

En metod som används för att komma fram med förbättringsförslag var att kartlägga framtida tillstånd.  
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3 Teoretiskreferensram  

Detta kapitel kartlägger existerande kunskap inom området för studien. Först introduceras läsaren för 

Lean Manufacturing. Därefter övergår kapitlet i metoder och verktyg som utvecklats för Lean 

produktion. Den teoretiska referensramen används i analyskapitlet för utvärdering av 

förbättringsförslag.  

 

3.1 Lean Production  

Lean produktion som även är känd som Toyota Production System (TPS) beskrivs bäst genom en av 

grundarna till Lean, James, P Womack citat “Create more value with less”. Varför ska man då tillämpa 

Lean i ett produktionssystem? Den traditionella beräkningen på lönsamhet och priset för en produkt är;  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +  𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =  𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡         

Men numera har kunden mycket mer att disponera över när det kommer till prisen på produkter vilket 

leder till att man får en ny beräkning för pris och lönsamhet.  

𝑃𝑟𝑖𝑠 (𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑎𝑑) − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡         

Priset är antigen fixerad eller fallande beroende på kunden. För att öka lönsamheten måste man reducera 

kostnaden för tillverkning. Men istället för att reducera kostnaden genom antigen avskeda personal, 

kannibalisera underhållsbudgetar eller köpa in mer maskiner så utgår Lean ifrån att attackera Muda i 

processen och eliminera dessa för att öka lönsamheten. Eliminering av Muda leder till att kostnaden för 

tillverkning minskas.  

Lean är uppbyggd med ett antal aktiviteter som oftast är svårt att få grepp om som helhet. Istället för att 

välja allt så väljer man oftast ut de aktiviteter som passar in bäst på processen man förbättrar. 

Aktiviteterna som Lean är uppbyggd av visualiseras genom “The house of Lean” som kan visas i figur 1 

(Pascal D 2007).   

 

 

Figur 1: The House of Lean (Pascal D 2007) 
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3.2 Lean principer  

 

3.2.1 Just-In-Time (JIT)  

Just-In-Time produktion betyder att man tillverkar rätt produkt vid det rätta tillfället och rätt mängd. 

Detta för att inte skapa Muda så som lager och överproduktion. JIT används för att motverka problem 

som tillverkning i låga volymer med stor produktvariation, fixerade priser eller sjunkande och hög 

kapitalkostnad. När man masstillverkar en produkt brukar man trycka "push" produkten genom systemet 

även ifall det inte finns någon efterfrågan för produkten vilket medför till väldigt mycket Muda.  

JIT bygger på några enkla principer; (1) Producera inget om inte en kund har beställt det; (2) Utjämna 

efterfrågan så att arbete kan fortgå smidigt genom processen; (3) Sammanbind alla delprocesser till 

kundbehovet (Pull system); (4) Maximera flexibiliteten hos maskiner och människor. JIT handlar om att 

skapa ett kontinuerligt flöde, skapa ett värdeflöde så att kunderna sedan kan “dra” produkten. För att 

kunna skapa ett flöde med pullsystem använder sig JIT av metoder så som kanban och produktions 

utjämning (Heijunka) (Pascal D 2007).  

 

3.2.2 Jidoka 

Jidoka betyder att man ska eliminera allt som stör flödet och kan se som ett kvalitetsarbete med 

processen. En hög defekt frekvens leder till att stopp uppkommer detta gör att skapa flöde genom ett 

pullsystem blir nästintill omöjligt. Kanban systemet kollapsar också ifall man skickar defekta produkter. 

För att skapa en defektfri process kan det göras genom att stärka process kapabiliteten, identifikation och 

återkoppling av fel som kan uppstå.  

Det finns olika metoder som kan användas för att förbättra kvalitén i flödet som t.ex. Poka-Yoke, 

inspektions systemet och zonkontroller (Pascal D 2007).   

 

3.3 Lean metoder 

 

3.3.1 Muda  

Muda är det japanska ordet för slöseri och associeras väldigt starkt med Lean. Som nämndes tidigare kan 

Muda delas in i två huvudgrupper och det finns åtta olika typer av Muda.  

Taiichi Ohno (1912–1990), som var Toyota chef när Toyota Production System utvecklades var den 

mest våldsamma fiende till slöseriet. Han identifierade den första sju typer av Muda sedan la Jeffery K. 

Liker till den åttonde slöseriet (Womack J.P & Jones D.T (1996). De åtta olika slöserierna är: 

➢ Överproduktion – Överproduktion är att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhetens 

skull. Överproduktion motverkar ett smidigt flöde av produkter. När tillverkningen sker med en 

snabb takt hämmar detta både kvalitet och produktivitet. Genom överproduktion får man också 

orimliga ledtider samt lager tider. Detta leder till att fel döljs i flödet och inte upptäcks i tid samt 

att många PIA-buffertar skapas. Överproduktion minskas enklast genom att upprätta ett 

planeringsschema över vad som skall tillverkas dagligen d.v.s. med ett dragande flöde (Bicheno J 

2007).  
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➢ Transport – Transport är en typisk aktivitet som inte skapar mervärde för produkten och kunden 

inte betalar för. Materialhantering är en aktivitet som står i direkt proportion till att något skadas 

eller slits, vid långa transporter motverkas kommunikation vilket kan påverka kvalitén. Genom 

att placera människor och processer i fysik närhet till varandra motverkas transporter (Bicheno J 

2007).  

 

➢ Onödiga rörelser – Onödiga rörelser gäller både maskiner och människor. Onödig rörelse 

resulterar i en viss mängd tid som slösas bort vid varje arbetsstation. För människor handlar det 

om vikten av ergonomi i förhållande till kvalitet och produktivitet. För att motverka detta kan 5S 

tillämpas, layout för maskiner och arbeten förändras (Bicheno J 2007).  

 

➢ Väntan – Väntan är direkt relaterad till flöde eftersom aktiviteter nedströms måste vänta på 

aktiviteter uppströms vilket bryter flödet. När en maskin eller en anställd får vänta är det 

värdefull tid som går miste, både tidskostnad för maskin och anställd samt värdehöjande tid för 

produkten. Ett vanligt problem där väntan uppstår är efter en flaskhals i processen, flaskhalsen 

ska alltid vara den sista aktiviteten i ett produktionssystem om möjligt för att minska väntan. I en 

process strävar man alltid att minska väntetider detta görs genom ständigt förbättringsarbete eller 

omdirigering till konstruktiva arbetsuppgifter ifall väntan är oundvikligt (Bicheno J 2007).  

 

➢ Lager – Lagar motverkar kvalitet och produktivitet, detta beror på att lagar ökar ledtider och 

döljer kvalitetsproblem. Den stora kostnaden med lager är dock kapital som binds upp genom 

PIA i produktionssystemet. Med Leans JIT (Just In Time) tillverkar man direkt till kund utan att 

lager behövs, ett kontinuerligt flöde tar bort eventuella buffertar mellan aktiviteter i 

produktionssystemet (Bicheno J 2007). 

 

➢ Onödiga processer – Handlar oftast om administrativa system som är onödigt, det kan vara 

kontroller, avstämningar och pappersarbeten mm. Dessa aktiviteter konsumerar tid och pengar. 

Det kan också handla om onödiga process steg som inte är betydande för kunden (Bicheno J 

2007).  

 

➢ Defekter – Fel kostar pengar, både kortsiktigt och långsiktigt. Kvalitetskostnader kan delas in i 

två delar, interna fel som skrotning, omarbetning, försening och externa fel som reparationer 

samt garantier. Det är viktigt att fel upptäcks i tid, ifall ett fel upptäcks hos kunden fördubblas 

kostnaden jämfört om den skulle upptäckas vid tillverkning. Toyotas syn på kvalitet är inte att 

upptäcka fel, utan att ha förebyggande arbete och se ett fel som en möjlighet till lärande och 

förbättring (Bicheno J 2007).  

 

➢ Oanvänd kreativitet – Genom att involvera personalen och ge dem inflyttande skapar man högre 

produktivitet. Metoder som 5S bygger på att involvera personalen eftersom de som arbetar med 

processen dagligen har mest kreativitet och kunskap om vad som kan förbättras (Bicheno J 

2007).   

Inom Toyota Produktion System pratar man inte bara om Muda utan också om Muri och Mura. Mura 

betyder ojämnhet och handlar om att produktionsflödet skall vara sådan att alla aktiviteter producerar i 

takt med efterfrågan. Heijunka är relaterat till Mura eftersom det är utjämning av tillverkning baserat på 

efterfrågan. Muri betyder omöjligt och syftar på arbeten som är svåra att utföra (inte rörelseslöserier), 

detta kan vara justeringar eller beräkningar som måste genomföras.  
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3.3.2 Takttid  

Takttid anger hur ofta en artikel eller komponent ska tillverkas, baserat på takten i försäljningen och för 

att kunna motsvara kundernas behov. Takttiden beräknas genom att ta den tillgängliga arbetstiden per 

skift genom kundernas behov under det skift.  

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑢𝑛𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 
 [1]            

Takttiden används för att synkronisera takten i produkten med takten i försäljningen. Takttiden skapar 

ett referenstal som ska visa vilken takt processerna skall producera i (Rother M & Shook J 2004).  

 

3.3.3 Produktionsutjämning  

Produktionsutjämning eller Heijunka betyder att fördela produktionsvolymen och variationen jämt över 

en tid. Genom att göra detta får man en större produktions variation i pacemakerprocessen vilket leder 

till minskad ledtid och PIA. Både kanban system och standardiserat arbete är baserade på 

produktionsutjämning. Produktionsutjämning hjälper också med personal, verktyg och material behovet 

(Pascal D 2007).   

 

3.3.4 SMED 

SMED eller Singel-Minute Exchange of Die som det står för bygger på att de moment som behövs när 

en ny artikel ska tillverkas innefattar uppsättningar som är interna- (IED) och externa (OED). Vad är då 

externa- och interna moment? 

Intern uppsättning (IED) – Kan vara att montera- och ta bort fixturer. Interna uppsättningar kan enbart 

göras när maskinen har stannat. 

Externa uppsättningar (OED) – Kan vara att transportera gamla fixturer till lager och transportera nya 

fixturer till maskinen. Dessa kan göra när maskinen går.  

SMED metoden använder sig av fyra steg för att förbättra uppsättnings tiden; (1) Identifiera alla externa-

, interna uppsättningar och separera dessa; (2) Konvertera interna- till externa uppsättningar; (3) Gör en 

detaljerad analys av varje element som ingår i uppsättning för en artikel; (4) Effektivisera varje del 

element i uppsättningen. När dessa steg har genomförts kan effektivisering av ställtider göras (Shingo S 

1985). 

 

När uppsättningen byts för tillverkning av en ny artikel måste fixturer och andra nödvändiga delar 

transporteras till maskinen och ifrån. Detta är en extern uppsättning procedur och kan effektiviseras 

enkelt.  

 

Genom att standardisera uppsättningar kan avvikelser, problem identifieras och förbättringar 

implementeras. En standard är en referenspunkt som arbetet ska förbättras emot.  

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Shigeo%20Shingo
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3.3.5 Förbättringar 

Förbättring kan brytas ned i Kaizen och innovation. Kaizen är att göra små förändringar till det bättre 

kontinuerligt medans innovation innebär en drastisk förändring av läget som följd av en stor investering 

i teknologi eller utrustning. Innovation är något dramatiskt något som får uppmärksamhet och ett 

engångsfenomen. Kaizen är väldigt odramatiskt och vardaglig vilket gör att resultatet sällan omedelbart 

syns (Masaaki I 1992).  

Det finns flera olika metoder som kan användas för att uppnå förbättringar några av dessa är; TQC (total 

kvalitetsstyrning), kanban, JIT (Just-In-Time), TPM (totalt produktivt underhåll) och kundorientering.  

 

3.3.6 5S 

Termen 5S härstammar från de japanska orden för fem metoder som leder till ett rent och lättskött 

arbetsområde; Seiri (organisation), Seito (ordning), Seiso (renhet), Seiketsu (renlighet) och Shitsuke 

(disciplin) (Womack J.P & Jones D.T (1996). Översättningen till svenska är sortera, strukturera, städa, 

standardisera och se till.  

➢ Sortera – Innefattar att göra sig av med allt som inte används och klassificera allting efter 

frekvens. Saker som används en gång per månad behöver bara komma fram vid det specifika 

tillfälle och saker som används varje dag bör vara lättillgängliga (Bicheno J 2007). 

 

➢ Strukturera – Är att placera det som används på bästa ställe. Hjälpmedel till att strukturera kan 

vara att göra verktygstavlor med skuggade konturer, färgsätta verktyg som hör ihop och 

markerade platser för material, maskiner och tavlor. Att göra verktygshållare mobila underlättar 

ergonomin för användning och minskar transporter/rörelser (Bicheno J 2007).  

 

➢ Städa – Städning handlar om att se till så allt ligger på sina resterade platser. Att städa är att 

kontrollera. Genom att ständigt städa och se till så allt är på sin plats kan avvikelser upptäckas 

lättare (Bicheno J 2007). 

 

➢ Standardisera – Standardisera är möjligt efter att man har gjort de överstående aktiviteterna. Att 

standardisera är att utifrån olika metoder välja den bästa metoden och använda den. 

Standardiserat arbete är inte statiskt d.v.s. ifall en bättre arbetsmetod hittas så uppdateras 

standarden. Genom standardisering minskar man variation och skapar stabilitet, för att erhålla 

ständiga förbättringar är standardiserat arbetssätt nödvändigt (Bicheno J 2007). 

 

➢ Se till – Handlar om att göra 5S till en vana och skapa ronder för att se efter så att det följs. För 

att skapa deltagande i 5S är det inte ovanligt för företag att göra tävlingar eller införa 

regelbundna ronder (Bicheno J 2007). 

 

Genom att implementera dessa i processen kan cykeltider, ställtider minskas och en förbyggande åtgärd 

av problem kan upprätthållas. 5S handlar har mycket gemensamt med standardiserat arbete och ständiga 

förbättringar.    
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3.3.7 Kanban  

Kanban systemet utvecklades av Toyota, Kanban är det japanska ordet för kort vilket är lämpligt för 

metoden eftersom kort används som produktionsstyrning. Metoden utgår ifrån att man använder två 

typer av kort för att auktorisera tillverkning samt rörelse av material. Kanban kan förklaras enklast med 

att när en arbetsstation blir ledig tar operatören nästa “produktions kort” från en box, detta kort talar om 

vilken artikel som behövs nedströms. Ifall material finns tillgänglig för denna artikel tar operatören 

“flytt kortet” från råvarulagret och sätter det i en annan box. Om materialet inte är tillgängligt för artikel 

som skall tillverkas tar operatören ett annat produktions kort (Hopp W.J & Spearman M.L 2008).  

Kanban särskiljer Pull system ifrån Push system som nämnts tidigare. Vid kanban tillverkar man enbart 

det som efterfrågas av kunden medan man med en schemalagd tillverkning från ett planeringssystem 

tillverkas vad som tros är behovet från kunden (Hopp W.J & Spearman M.L 2008).  

 

3.3.8 CONWIP 

CONWIP system liknar Kanbansystemet men istället för att upprätthålla en konstant PIA nivå för varje 

produkt så upprätthålls istället ett konstant N (antal) jobb i systemet alltid. För att kunna använda sig av 

ett CONWIP system måste det finnas data på lagernivåer och behov. CONWIP behöver inte upprätthålla 

ett sett av kort som Kanbansystemet eller lagerkvantitet och CONWIP systemet anpassas direkt till 

förändring i behov vilket inte ett Kanbansystem gör. CONWIP systemet behöver dock en mekanism för 

de prioriterade inneliggande odrar av arbeten som väntas på att släppas. CONWIP behöver också rikligt 

med lagerutrymmen vid varje arbetsstation (eller ett givet lager) eftersom PIA inte kontrolleras. 

CONWIP system tillåter viss Pull system (Askin & Goldberg 2001). 

 

3.3.9 Pull och Push flöde 

Pull betyder att ingen uppströms i flödet ska börja producera en artikel eller tjänst innan kunden 

nedströms begär om det. Kunden nedströms kan ses som en operation nedströms i flödet och inte enbart 

slutkunden för produkten. Denna princip bygger på att man tillverkar ingen om det inte behövs, och när 

det behövs tillverkas det väldigt fort. För att kunna få ett flöde som är av typen Pull måste man oftast 

minska ner Bach storleken på tillverkningen. Genom att ta reda på efterfrågan i förväg kan man räkna ut 

hur många samt vilka olika artiklar som behöver tillverkas varje dag, utifrån detta kan man bestämma 

takt tiden för processen (Womack J.P & Jones D.T 1996).  

I värdeflödesanalysen ses Pull flödet som kontinuerligt flöde mellan aktiviteterna, det är väldigt viktigt 

när man gör en värdeflödesanalys att förstå vart i processen ett kontinuerligt flöde kan implementeras 

och vart det måste vara ett Push flöde eller eventuellt en Supermarket (Rother M & Shook J 2004).  

Ett Push flöde är tvärtemot ett pullflöde och kan beskrivas enklast genom att man tillverkar utan att 

kunden nedströms i flöde begärt det. Detta leder till att produkten läggs på lager till dess att den behövs 

av kunden (Liker J.K (2004). Princip bygger på att man tillverkar stora Batchstorlekar av varje artikel, 

typiskt är att tillverka en månads värd antal innan man byter artikel och gör samma sak (Womack J.P & 

Jones D.T (1996). Ur en Lean synpunkt är detta extremt dåligt eftersom det implementerar slöserier så 

som överproduktion, lager och transport.  

Men som nämndes tidigare är det inte alltid möjligt att ha ett kontinuerligt flöde mellan aktiviteterna och 

där blir det nödvändigt att hitta lösningar för att motverka problemen som uppstår med ett tryckande 

flöde.  
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3.4 Metoder för att kartlägga, analysera nuvarande läge och identifiera förbättringsmöjligheter  

 

3.4.1 Värdeflödesanalys  

En metod för att analysera flödet i en tillverkningsprocess är att göra en värdeflödesanalys som 

utvecklades av Womack J.P och Jones D.T beskrivs i boken Lean Thinking (1996).  

Metoden bygger på den enkla principen att aktiviteter som inte kan mätas kan inte hanteras på rätt sätt. 

De aktiviteter som krävs för att skapa, beställa och producera en specifik produkt som inte kan 

identifieras exakt, analyseras och sammanlänkade kan inte ifrågasättas, förbättras (eller elimineras helt 

och hållet) och slutligen fulländas (Womack J.P & Jones D.T (1996). 

 

För att värdeflödesanalysen inte ska bli för komplicerad och tidskrävande är det viktigt att enbart 

fokusera på en produktfamilj. När produktfamilj väljs ska detta göras med utgångspunkt från kundens 

perspektiv (Rother M & Shook J 2004).  

   

När ett värdeflöde skapas måste alla aktiviteter som krävs för att tillverka en specifik produkt först 

identifieras. Aktiviteterna kan kategoriseras i tre grupper: (1) De som skapar mervärde för produkten; (2) 

De som inte skapar mervärde för kunden fast behövs i produktionssystem; (3) De som inte skapar 

mervärden och inte behövs i produktionssystemet (Womack J.P & Jones D.T (1996). Grupp (2) och (3) 

kommer ifrån det japanska begreppet Muda. I en värdeflödesanalys letar man först och främst efter 

Muda eftersom det är där förändringen måste börja för att skapa ett bättre flöde.  

Vid framtagningen av ett värdeflöde krävs en stor och exakt mängd information, informationen kan 

skilja sig beroende vilken typ av aktivitet man analyserar i produktionen men all information kommer 

från observationer och mätningar som sker i realtid. Denna del i värdeflödesanalysen beskrivs ofta 

genom att man kartlägger den nuvarande situationen i produktionen. Typisk information som behövs 

från aktiviteterna för att kunna kartlägga den nuvarande situationen: (1) Cykeltid (C/T); (2) Ställtid 

(S/T); (3) EAV; (4) Antal operatörer; (5) Arbetstider; (6) Uptime; (7) Kassationer och omarbeta (Rother 

M & Shook J 2004).  

 

Andra momentet i framtagning av ett värdeflöde är att kartlägga informationsflödet mellan aktiviteterna 

i produktionssystemet. Informationsflödet visar när och hur mycket som ska tillverkas i varje delaktivitet 

i produktionssystemet. Genom att kartlägga hur informationsflödet sker i mellan aktiviteterna kartlägger 

man samtidigt materialflödet mellan aktiviteterna eftersom de är associerade med varandra (Rother M & 

Shook J 2004). Materialflödet genom produktionssystemet kan ske på två olika sätt, antingen så trycker 

man fram materialet genom flödet (Push) eller så drar man materialet genom flödet (Pull) (Womack J.P 

& Jones D.T 1996).  
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3.4.2 Framtida tillstånd  

Syftet med att kartlägga värdeflödet för produktionssystemet är att identifiera Muda samt andra slöserier 

som inte är värdehöjande tid för tillverkningen av produkten. Vad är då syftet med att kartlägga framtida 

tillstånd? Syftet är att eliminera dessa slöserier och åstadkomma det bästa resultat genom det som redan 

finns, en bra fråga man kan ställa sig är Vad kan vi åstadkomma med det vi redan har? (Rother M & 

Shook J 2004).  

När det nuvarande tillståndet har analyserats är det viktigt att kunna svara på följande frågor angående 

processen; (1) Vilken är takttiden? ; (2) Tillverkar man till en supermarket för färdiga produkter eller 

direkt till kund; (3) Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde; (4) Var måste det finnas 

dragande system med supermarket för att styra produktionen uppströms; (5) Vilken punk i 

tillverkningskedjan har valts för att styra produktionsflödet; (6) Hur jämnas produktionsmixen ut i 

pacemakerprocessen; (7) Vilken arbetsmängd tas bort från pacemakerprocessen; (8) Vilka förbättringar 

blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde som specificeras på kartan över det framtida 

tillståndet? (Rother M & Shook J 2004). 

 

 

Pacemakerprocessen  

Pacemakerprocessen är den punkten i processen som sätter takten och varierar hastigheten vid 

tillverkning i alla processer uppströms. Produktionsvolymen i pacemakerprocessen påverkar också 

kapacitetsbehovet i alla uppströms processer. När man väljer pacemaker processen avgör man även vilka 

delar av värdeflödet som ingår i ledtiden från kundorder till färdigprodukt. Pacemakern är oftast den 

processen med kontinuerligt flöde som befinner sig närmast leverans till extern kund, dessutom får det 

inte finnas någon supermarket efter pacemaker processen (Rother M & Shook J 2004).  

 

 

FIFU-bana 

FIFU (Först-in-först-ut) är en princip till lagerstyrning, där nedströms processer bestämmer hur mycket 

uppströms processer får producera. Genom att kapaciteten nedströms sätter antalet artiklar som 

maximalt kan bearbetas per tidsenhet stoppas produktionen uppströms när detta värde överstigs. FIFU 

motverkar överproduktion som i sin tur leder till lager (Bicheno 2007). 
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Supermarket  

I värdeflödet finns det oftast områden där kontinuerligt flöden inte är möjligt och mellanlager blir 

ofrånkomlig. Det som kan göra att kontinuerligt flöde inte är möjligt är tillexempel att delprocessen är 

konstruerad för snabba eller långsamma cykeltider, de är lokaliserad långt bort vilket gör att leveranser 

med en artikel blir orealistiskt eller att de har för långa ledtider vilket gör de olämpliga att direkt koppla 

till andra processer i värdeflödet.  

Vad som oftast gör vid dessa punkter i processen är att planeringen och schemaläggningen sker via ett 

oberoende planeringsfunktion. Detta leder till att man oftast tillverkar det som inte egentligen behövs 

eftersom en produktionsplan bara är en uppskattning av behovet för processer nedströms i flödet. Genom 

att istället länka processen till kunderna nedströms med hjälp av ett dragande system i from av en 

supermarket elimineras en stor mängd av problemen som uppstår vid ett diskontinuerligt flöde (Rother 

M & Shook J 2004). 

 

Supermarket fungerar sådan att när en produkt tas bort från en lagerpunkt i produktionen får den 

arbetsstation som tillförser lagerpunkten med produkter en auktorisation att återställa den produkten i 

lagret igen. Informationshanteringen mellan lager och arbetsstationer uppströms sker med hjälp av ett 

kanban system (Hopp W.J & Spearman M.L 2008).  

 

Figur 2: Supermarket med kanban system (Rother M & Shook J 2004) 
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3.5 Kostnadskalkyl  

Ett långsiktigt mål för alla företag är att upprätthålla en hög avkastning på det kapital som är investerat i 

företaget, logistiksystemet kan användas som en mekanism för att öka avkastning. Avkastning brukar 

benämnas som lönsamheten för företaget och beräknas enligt följande formel:  

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑛𝑡𝑒𝑟 −

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑙
        

Logistiksystemet påverkar avkastningen genom effektivisering av kostnader och kapitalbindning. Detta 

görs genom att minska den totala kapitalbindningen i lager, produktion och transport. För att beräkna 

avkastningsgraden av företagets tillverkning kan man använda sig av Du Pont-modellen. Du Pont-

modellen ställer vinster i relation till omsättning och kapitalomsättningshastigheten.  

 

Figur 3: Du Pont-modellen 

För att öka avkastningsgraden måste antingen vinstmarginalen eller kapitalomsättningshastigheten öka. 

Genom att förbättra materialflödet, minska lager och minska PIA i processen så minskar det uppbundna 

kapitalet (Totalt kapital) vilket ökar kapitalomsättningshastigheten som i sin tur ökar avkastningsgraden 

och lönsamheten för företaget. De kostnader och den kapitalbindning som logistiksystemet ger upphov 

till har direkt påverkan på lönsamheten. Detta är ett exempel på att Lean filosofin och metoder öka 

lönsamheten för företaget genom att eliminera Muda i processen.  

För att uppskatta lagerkostnaderna på ett korrekt sätt måste man först uppskatta kapitalkostnaden, 

osäkerhetskostnaden och lagerhållningskostnaden. Kapitalkostnaden; Kapitalkostnaden är en del av 

lagerföringskostnaden. Om inte företaget hade bundit upp kapitalet i lagret kunde det istället ha 

investerats och genererat intäkter för företaget på annat vis. Det alternativa avkastningskravet för det i 

lagret bundna kapital utgör lagerföringens kapitalkostnad.  

Osäkerhetskostnaden; En annan del av lagerföringskostnaden är osäkerhetskostnaden. Genom att 

lagerföra material beroende av en framtida prognos för försäljning är risktagande och osäkert. När 

lagringsvolymerna ökar, ökar också risken att enheter går sönder och måste kasseras. Vid höga 

lagringsvolymer ökar de lagrade enheternas genomsnittliga liggtid i lagret. Osäkerhetskostnaden är 

kostnaden för kassationer och osålda enheter. 
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Lagerhållningskostnad; Den sista delen i lagerföringskostnaden är lagerhållningskostnad. 

Lagerhållningskostnaden är den fysiska förvaringskostnaden för lagret och avser kostnaden för 

lagerlokalen och de lagringsrelaterade aktiviteter som ett lager innefattar (Jonsson, P & Mattsson, SA 

2013). 

Med dessa parametrar kan man beräkna lagerräntan för lagret. Lagerräntan är den årliga särkostnaden 

för lagret i procent av det genomsnittliga lagervärdet. Lagerräntan beräknas med följande formel:  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑+𝑜𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑+𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
    

För att underlätta beräkningen för lönsamhet användes enbart ämneslagerkostnaden per artikel som 

totalkapital kostnaden vilket medför att beräkningen av avkastningsgraden blir följande:  

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑠𝑡ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 [2] 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑂𝑚𝑠𝑡ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 [3] 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝐾𝑎𝑝𝑡𝑖𝑎𝑙𝑜𝑚𝑠𝑡ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 [4] 

 

3.6 Reducera ställtider  

För att visa hur reducerade ställtider leder till minskad ledtid och PIA härleds formler för beräkning av 

den ekonomiska tillverknings kvantiteten (EMQ) i förhållande till ställtidsreduktion. För att härleda 

förhållandet antas att kostnaden för en omställning (A) är proportionerlig med tiden för omställning (S). 

EMQ visar hur stor den ekonomiska tillverknings kvantiteten är d.v.s. vilken Batchstorlek som är mest 

ekonomiskt att tillverka.  

Ifall ställtiden S minskas med 100(1 − 𝛼) (α är en konstant för hur mycket som ställtiden reduceras i 

procent) procent fås ett nytt värde på ställtiden S’, 𝑆′ =  𝛼𝑆 detsamma gäller för omställningskostnaden 

A. Genom att man nu använder formeln för den ekonomiska tillverkningskvantiteten kan minskad 

ställtid härledas till minskad Batchstorlek och Batch ledtid (Askin & Goldberg 2001).  

Den ekonomiska tillverkningskvantiteten beräknas enligt följande:  

𝑄∗ = √
2𝐴𝐷

𝑖[𝐶 + 2𝑝𝑤𝐷 (𝑀 +
𝑣
2)]

  

Där parametrarna är:  

𝑄∗ = 𝐷𝑒𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝐷 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛  

𝐶 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 

𝑀 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑟å𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

𝑣 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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𝑖 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

𝑤 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 

𝑝 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙  

𝑄′∗ = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 

När man minskar ställtiden kommer tillverkningskvantiteten att minskas enligt följande:  

𝑄′∗

𝑄∗
=

√
  
  
  
  
  2𝛼𝐴𝐷

𝑖 [𝐶 + 2𝑝𝑤𝐷 (𝑀 +
𝑣
2)]

2𝐴𝐷

𝑖 [𝐶 + 2𝑝𝑤𝐷 (𝑀 +
𝑣
2)]

=  √𝛼 

Om man skulle reducera ställtiden skulle den ekonomiska tillverkningskvantiteten förändras enligt 

formel ovan. Processtiden för en Batch är given av 𝑆 + 𝑝𝑄, om 𝑝 antas vara den samma för båda 

storlekarna så förändras processtiden med:  

𝑆′ + 𝑝𝑄′∗

𝑆 + 𝑝𝑄∗
=
𝛼𝑆 + 𝑝√𝛼𝑄∗

𝑆 + 𝑝𝑄∗
< 1  

Där 𝛼 har ett värde mellan 0 < 𝛼 < 1.  

För att reducera ställtider kan oftast kreativitet och sunt förnuft medverka att ställtiderna förändras 

väsentligt. Det finns också olika framtagna tekniska lösningar för att minska ställtider. Några av de 

grundläggande metoderna är; (1) Utveckla standardiserade metoder; (2) Konvertera interna 

uppsättningar till externa; (3) 5S arbete; (4) Förbättra transporten av delar som behövs vid omställning; 

(5) Investering av ny teknik (Askin & Goldberg 2001).  

Genom att reducera ställtiderna kan tillverkningsstorlekarna minskas vilket leder till att man kan få en 

bättre utjämning på efterfrågan och bättre lagerstyrning.  

Arbetet för att reducera ställtiderna påbörjas genom att identifiera och separera externa och interna 

uppsättningar. Detta görs genom att analysera vilka steg som krävs för en omställning av maskinen och 

när dessa steg måste utföras. Efter att externa och interna uppsättningar har separerats påbörjas arbetet 

med att konvertera de interna uppsättningarna till externa. Genom att konvertera de interna till externa 

bibehålls värdeökande tid för tillverkning och ställtiderna minskas då den externa tiden inte innefattas 

eftersom maskinen tillverkar under tiden de utförs.   
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4 Empiri och Resultat  

I detta kapitel presenterats resultatet som framkommit under fallstudien. Kapitlet innefattar en 

nulägesanalys där kartläggning av det nuvarande flöde gör genom den primära data som insamlats i 

förstudien. I slutet av kapitlet presenteras förbättringsförslagen. 

 

4.1 Nulägesanalys  

Företaget tillverkar ledskenor till fyra olika axialkompressorer som sitter i fyra olika turbintyper, SGT-

600, SGT-700, SGT-750, SGT-800 och SGT-800B. Varje turbintyp använder sig av ett antal olika 

dimensionerade ledskenor (se tabell 1) dessa bildar produktfamiljerna för tillverkning. Vid tillverkning 

av ledskenorna tillverkas hela uppsättningar av ledskenor till kunden, en uppsättning motsvarar det antal 

ledskenor som sitter i en kompressor och blir tillverknings Batchen för varje individuell ledskena (se 

tabell 2). Tillverkningsstorleken varierar på hur många turbiner kunden kommer tillverka men 

ledskenorna paketeras alltid i Batcher. Ledskenorna varierar i mått och storlek men den stora variationen 

är om ledskenan har en tapp eller inte eftersom detta medför att ledskenorna måste genomgå två extra 

processteg.   

Tabell 1: Ledskenor tillhörande de olika turbinerna. 

  

Tabell 2: Ledskenornas Batchstorlekar. 
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Tillverkningsprocess för kompressor ledskenorna är som nämnd tidigare varierande beroende om 

produkten har en tapp eller inte. Men tillverkningsprocessen är uppbyggd med ett antal processteg som 

råmaterialet färdas igenom för slutligen bli färdigprodukt åt kunden. Först steget är fräsningsprocessen 

därefter går produkterna till slipprocessen. Om produkten har en tapp så blir det tredje processteg 

sänkgnistning och brytning av kant om inte går produkten direkt till femte steget. Femte steget är samma 

för båda produktvarianterna vilket är trumling. Det slutliga processteget innan utleverans till kund är 

packning och märkning av produkt. Processflödet har ett tryckande flöde till slipprocessen och ett 

dragande/tryckande flöde från slipprocessen till utleverans för kund.   

 

 

 

 

4.1.1 Råmaterial lager  

När studien påbörjades köpte företaget in färdig kapat material från en leverantör men olika mått. Nu har 

företaget istället investerat i en kapningsmaskin för att kunna köpa in materialet på rundstång och kapa 

materialet i olika mått själva in-house vilket ska minska materialkostnaderna. Analys på historisk 

lagerrörelse gjordes från inköp av material innan företaget körde kapningsmaskinen. Säkerhetsläget för 

råvarulagret måste tas i hänsyn vilket är 300 för 845–1 och 700 för 842–1. Säkerhetslagar uppehålls 

dock inte i lagret därför har detta bortsetts från när värdeflödesanalysen genomfördes.  

  Tabell 3: Råvarulager för artikel 845–1                       

 

 Tabell 4: Råvarulager för artikel 842–1 

 

Råmaterial 

lager  

Fräsning   Slipning   Gnistning   Brytning 

av kant  

Trumling  Packning & 

märkning   

Figur 4: Processflödet för kompressor ledskenor 
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För att beräkna genomsnittliga lagret användes formel:  

𝛷𝐿 =
𝑞

2
+ 𝐷 [5] 

Där parametrarna är:  

𝛷𝐿 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑔𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡  

𝑞 = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜   

𝐷 = 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡  

Det genomsnittliga råvarulagerkvantiteten för artikel 845–1 är 400 enheter och för artikel 842–1 610 

enheter.  

 

4.1.2 Fräsning  

I fräsningsprocessen avlägsnas material från råmaterialet för att minska material som slipmaskinen 

måste avverka, detta görs för att spara tid och verktyg hos slipprocessen.  

Robotcellen är som det låter en automatiserad robot som utför fräsningsoperationen, robotcellen är dock 

inte fullautomatiserad utan allt material in och ut från robotcellen behövs hanteras manuellt. 

Omställningar samt start och stopp krävs också att en operatör gör manuellt. För att göra en omställning 

behöver operatören enbart byt operationsprogram för roboten, denna tid kan försummas i värdeflödet 

eftersom den är väldigt liten i förhållande till andra parametrar. Transport med material till och från 

robotcellen sker manuellt genom en vagn.  

Robotcellen utför tre olika fräsningar; planfräsning, fräsning av referensbredden och sist profil fräsning. 

Alla tre fräsningar behövs inte på alla produkter, de produkter som har en tapp behöver inte fräsas 

referensbredd eftersom toleransen på bredden görs vid gnistprocessen. Robotcellen har kapacitet att köra 

fyra olika produkter samtidigt, vid varje körning blir dock enbart två klara. Eftersom robotcellen inte 

varit operativt länge har inte cykeltider på alla artiklar gjorts, de artiklarna som har mätts finns i tabell 5. 

Slutsatsen som kan dras från mätningar som har utförts är att de artiklarna med en profil på 45x6 (se 

tabell 1) har en snittcykeltid på 3,5min (220sek).  

Tabell 5: Processdata för fräsning 

 

Tillverknings Batcherna för fräsningen varierar beroende på efterfrågan av den frästa artikeln hos 

slipprocessen. Företaget tillverkar stora Batcher som ska täcka efterfrågan av frästa produkter från 

slipprocessen för en längre tid framåt. Detta bidrar till att ett mellanlager byggs upp mellan 

fräsprocessen och slipprocessen. Mellanlagret varierar i storlek från artikel till artikel samt hur länge 

artikel befinner sig i lagret.  
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För att få en rättvis bild på hur länge produkten befinner sig i lagret och antalet produkter i lagret 

analyserades lageraktiviteten under en längre tid för två olika artiklar.  

Tabell 6: Historisk lageraktivitet för artikel 842-1Ä                             

 

   Tabell 7: Historisk lageraktivitet för artikel 845-1Ä 

 

Båda tabellerna visar på att det frästa materialet förvaras länge i mellanlagret innan de går vidare till 

slipprocessen samt att mer frästmaterial tillverkas än vad som efterfrågas av slipprocessent vilket leder 

till en överproduktion av material. Det genomsnittligt ämneslagerkvantiteten för artikel 845-1Ä 

beräknades till 270 enheter och 323 enheter för artikel 842-1Ä med formel [5] och tabell 6, 7.  
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4.1.3 Slipning 

För att få den eftersträvade profilen på ledskenorna så måste produkten slipas i treaxliga slipmaskiner. 

Företaget har tre slipmaskiner som körs parallellt men oftast med olika produkter. Slipmaskinerna kör 

alltid tre-två Batcher per artikel eftersom ställtiderna är väldigt höga. När en Batch bricka är klar skickas 

den till trumlings- eller gnistprocessen.  

I slipmaskinen sitter en fixtur, fixturen är ett magnetbord där artiklarna läggs på. Varje magnetbord är 

unik för varje artikel men vissa artiklar använder samma fixtur eftersom de är av samma parametrar. 

Fixturen är utformad sådan att översidan av några artiklar slipas medan undersidan av några artiklar 

slipas samtidigt. Detta gör att hälften av EAV värdet alltid blir klar vid varje körning. Det finns två olika 

slipar i maskinerna, den ena är en sliprulle som slipar artiklarna till önskad profil, den andra är 

diamatslip som slipar sliprullarna så att de får den profil som artiklarna ska ha.  

Efter att ett slipprogram är klart blåser operatören bort eventuella flisor samt vatten från produkterna, tar 

ut de färdigslipade, byter plats på de andra och sätter in nya artiklar detta arbete tar mellan 2-3minuter 

och är bortsedd från maskinens cykeltid. Produkterna som är färdigslipade poleras eventuellt om så 

behövs och sedan inspekteras. Man inspekterar varje färdig produkt från slipningen för att se till att 

kvalitén upprätthålls samt för att få ut maskindugligheten hos slipmaskinen så att man kan upptäcka 

eventuella avvikelser. Idag använder man dock inte av processduglighet eller maskinduglighet för att 

förbättra processen utan mer som ett mått att visa kunden hur toleranserna varierar. Slipmaskinerna körs 

av en operatör men ibland körs två maskiner av en operatör. Operatörerna arbetar i treskift och 

slipmaskinerna körs konstant bortsedd från onsdag natt då ingen slipmaskin körs.  

När man ska skifta tillverkning från en produktvariant till en annan måste en omställning göras. Vid 

omställningen byter man (eventuellt) fixtur, diamantsliprullar, sliprullar och slipprogram. Efter att 

delarna har ersatts så måste en testkörning göras eftersom det är svårt för operatören att få in korrekt z-

position på fixturen. Om testkörningen är okej så körs programmet vidare om inte måste en justering 

måste göras och produkter som inte godkänds kasseras. En omställning tar ca.30 min för operatören att 

byta delar och ytterligare 30min för en testkörning att köras. Men det är inte alltid en testkörning görs 

detta beror på hur erfaren operatören är. Det finns inga instruktioner på hur en omställning ska göras 

därigenom kan det variera beroende på operatören hur omställningen sker. Slipprocessen gör en hel 

Batch innan materialet går vidare i processen, för att bevaka att rätt antal produkter tillverkas har 

företagit framställt en bricka där varje ledskena har en plats med nummer som processoperatören 

placerar i när inspektionen är klar. 
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Mätning av processdata som gjordes på slipmaskinen var enligt processdatabladet som innefattar 

cykeltid, ställtid, EAV och antal operatörer. Mätningarna gjordes enbart på tolv olika produkter eftersom 

tiden för besök hos företaget var begränsad och cykeltiderna va höga. Genom dessa mätningar samt 

interjuver med operatörerna kunde ett antagande om cykeltider för de flesta produkter göras eftersom det 

är olika slipprogram som ställer cykeltiden på maskinen och inte en mänsklig faktor. Från mätningarna 

framgick att de artiklar som är av profilen 45x6 har en cykeltid på 30min, beroende på vilken EAV 

storlek artikeln har förändras cykeltiderna för de olika produkterna. Tiden det tar för operatören att byta 

ledskenor har inte inräknats i cykeltiden då den är varierande men den tiden är ≈ 10% av hela 

cykeltiden.  

Tabell 8: Ställtider och cykeltider för produktfamilj 800B 

 

 

4.1.4 Sänkgnistning  

Sänkgnistningsprocessen tar bort material genom elektrisk bearbetning. Detta sker genom att en elektrod 

ger ifrån sig snabba repetitiva gnisturladdningar mellan elektroden och det ledande materialet man vill 

bearbeta. När gnisttråden går nära materialet skapas ett gnistgap som förångar och smälter materialet 

inom gnistgapet. Hela processen sker nedsänkt i en dielektrisk vätska. Processen kan jämföras med en 

konventionell bandsåg där elektroden är sågbladet och avverkningen sker genom förångning och 

smältning av det ledande materialet.  

 

Sänkgnistning görs enbart på de artiklar som har en tapp på sig. Sänkgnistningsprocessen har kapacitet 

att köra tio produkter vid varje körning. Vissa produkter har tapp på båda sidorna på ändkanterna och 

vissa bara ena sidan, maskinen har kapacitet att köra en eller båda sidorna på en körning Produkterna i 

tabell 1 som är betecknade med ref. fräsning för längden av ledskenorna har alla en tapp på sig. 

Mätningar på gnisprocessen gjordes enbart på artikel 842–1. Cykeltiden för sänkgnistningsprocessen var 

40 minuter och EAV var tio artiklar.  

4.1.5 Bryta Kant 

Efter att artikeln har sänkgnistat bildas en vass kant längst gnistskäret denna måste slipas bort vilket görs 

i "bryta kant" processen. Denna process är egentligen enbart manuell gradning av artikeln innan artikeln 

gå vidare till trumlingsprocessen. Mätningar för denna process är varierande eftersom arbetet utförs 

manuellt. Den genomsnittliga cykeltiden för gradning är 30 sekunder och EAV är en artikel.  
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4.1.6 Trumling  

Trumling är en ytbehandling avsedd för polering, rengöring och av gradning av metaldetaljer. Det finns 

olika typer av trumling, den typ som företaget använder är vibrationstrumling. Vibrationstrumling är den 

mest effektiva typen av trumling. Vid vibrationstrumling placeras produkterna i en behållare 

tillsammans med ett tillsatsmedel. Behållaren utsätts för en obalans som får den att vibrera och detta gör 

att tillsatsmedlet slipar och polerar produkterna. 

Ledskenorna tillverkas i olika längder och bredder, detta sätter krav på hur många produkter som kan 

köras under en cykeltid för att inte gå sönder. Om ledskenorna har en maxlängd på 50mm kan max 300st 

köras, 80mm kan max 200st, över 80mm fast med small bredd kan max 200st och över 80mm med bred 

bredd kan max 100st. Trumlingstiden för produkterna ligger på 5,75 timmar, cykeltiden är beroende på 

längden som nämndes tidigare. Den minsta möjliga cykeltiden för trumlingen för de olika längderna blir:  

1: 
𝐶

𝑇
= 69 𝑠𝑒𝑘              2: 

𝐶

𝑇
= 103 𝑠𝑒𝑘             3: 

𝐶

𝑇
= 207 𝑠𝑒𝑘          [6] 

Tillverkningsstorleken på trumlingen varierar i storlek beroende på vilka produkter som kommit från 

slipprocessen och gnistprocessen vilket medför att optimal körning av trumling är svår att uppnå. Genom 

att man kör olika typer av ledskenor med olika längder samt att trumlingen inte utnyttjas fullt byggs ett 

litet lager upp innan trumlingsprocessen. Företaget har ingen historisk tidigare data på hur många och 

länge produkten är i lagret men efter intervju med processledaren blev det klart att produkterna maximalt 

står i lagret ett dygn.  
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4.1.7 Packning och märkning 

Sista processteget i flödet är packning och märkning av produkt. Man packar alltid en hel Batch åt 

gången. Produkterna packas tio tillsammans med packningspapper så att de inte vidrör varandra, detta 

för att upprätthålla kvalitén ända till kund. Efter att varje ledskena har paketerats med packningspapper 

läggs de tillsammans (en hel Batch) i en pappbox som är märkt och redo att skickas till kund. 

Packningsprocessen sker manuellt vilket leder till att cykeltiderna kan variera beroende vem som 

paketerar. Under mätningar framkom att den genomsnittliga tiden för paketering av tio produkter låg på 

1,32 min den slutliga cykeltiden för en artikel blir 8 sekunder.  

Viss tid tillkommer för kapning av packningspapper och märkning av packbox men denna tid är 

bortsedd från cykeltiden. Efter packningsprocessen bildas ett lager innan produkterna skickas till kund, 

för att få en verklig uppfattning om mängden samt tiden som den färdiga produkten finns i lagret 

utfördes en analys över tid på ut och in leveranser till lagret.  

Tabell 9: Historisk lagerförändring av artikel 845–1          

  

 Tabell 10: Historisk lagerförändring av artikel 842–1 

 
 

De genomsnittliga lagervärdena för slut lagret blev för artikel 845–1 138 enheter och för artikel 842–1 218 

enheter enligt formel [5] och tabell 9 och 10. 
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4.1.6 Informationsflöde 

Informationsflödet i processen sker utifrån ett planeringssystem som styr administrativt. 

Planeringssystemet skickar ut elektroniska ordrar dagligen för tillverkning till processchefen som skriver 

ut ordrarna i pappersform till varje delprocess. Fräsningsprocessen och slipprocessen är de enda 

processerna som går efter planeringssystemet, de andra processerna har ett dragande/tryckande flöde 

vilket betyder att när material är klart i processen uppströms bearbetas materialet direkt nedströms.  

På varje order står det vilken artikel som tillverkas, hur många Batcher, vilka verktyg som maskinerna 

behöver samt vilka kör program. 

Eftersom flödet är uppbyggd med ett mellanlager mellan fräsoperationen och slipoperationen tillverkar 

man till lager från fräsoperation och direkt till kund från slipoperationen.  

Planeringen sker efter ett framtida behov av kunden, kunden har också ett mönster att beställa 

tillverkning långt i förväg.  
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4.2 Värdeflödesanalys  

Företaget tillverkar många liknande produkter som inte skiljer i processtegen men har variationer längd-, 

bredd- och toleransmått. Den största skillnaden som skiljer de olika artiklarna är de med tapp och de 

utan eftersom detta kräver två extra processteg. För att värdeflödesanalysen inte skulle bli för 

omfattande gjordes enbart två analyser, den ena på produkt med tapp och den andra på produkt utan 

tapp. Visa processer har obetydliga ställtider vilket har prioriteras bort i värdeflödesanalysen. 

Slipprocessen som oftast kör olika produkter i de olika maskinerna har förenklats i värdeflödesanalysen 

genom att enbart har räknat med en slipmaskin. Företaget har inte någon historisk data på lagret som 

bildas innan trumlingsprocessen eftersom den körs kontinuerligt och produkterna stannar max där i 

någon dag därför kunde ingen analys över en tid utföras och genom en intervju med processledaren 

gjordes ett antagande att alla produkter stannar i där i max ett dygn.  

Artiklarna som användes för att göra värdeflödesanalysen var 842–1 och 845–1. Artikel 842–1 är en 

ledskena med tapp och artikel 845–1 är utan, vilket kan ses i värdeflödesanalysen.    

Kundkraven på tillverkning av kompressor ledskenor från Siemens är 1750 artiklar per vecka. Vid 

tillverkning tillverkas alltid minst två Batcher av samma artikel eftersom ställtiderna på slipmaskinen är 

höga. En kundorder på artikel 845–1 kan variera i storlek men utifrån den historiska försäljnings data 

ligger snittet på 196st produkter och en tillverknings Batch är 98st. Den värdehöjande tiden V/H och den 

riktiga cykeltiden C/T för artikeln 845–1 är enligt värdeflödesanalysen: 

 
𝑉

𝐻
= 783 𝑠𝑒𝑘  ,  

𝐶

𝑇
= 44 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

 

 

Figur 5: Värdeflödesanalys av artikel 845–1 

Värdeflödesanalysen visar tydligt på att den tiden som är värdehöjande för produkten och den tid som 

kunden är villig att betala för är extremt liten jämfört med den verkliga cykeltiden från råvara till färdig 
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produkt i kunden händer. Ju kortare ledtiden är, desto kortare är även den tid som förflyter mellan 

företagets betalning av råvaror och betalning från kunden för de produkter som tillverkats, genom att 

minska ledtiden förbättrar företaget värdet för lageromsättning.  

Som nämndes tidigare är behovet från kund 1750 artiklar per vecka. En kundorder på artikel 842–1 

motsvarande 86 artiklar. Den historiska försäljnings data på artikeln visar på att företaget har tre 

kundorder per månad men dessa tillverkas under samma gång. Artikel 842–1 har en tapp vilket medför 

att två extra processteg är tillagda. Den värdehöjande tiden V/H och den riktiga cykeltiden för artikeln 

842–1 är enligt värdeflödesanalysen: 

𝑉

𝐻
= 1203 𝑠𝑒𝑘 ,  

𝐶

𝑇
= 54 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

 

 

Figur 6: Värdeflödesanalys av artikel 842–1 
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4.2.1 Takttid  

Kundbehovet hos kompressor ledskenor är ca. 1750 enheter/vecka. Vilka artiklar som kunden behöver 

varje vecka specificeras i förväg. Företaget kör treskift på hela processen dock är det ingen tillverkning 

under onsdag natt. Antalskift per vecka blir då 3×7 − 1 = 20 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 behovet per skift blir då 
1750

20
=

87,5 artiklar per skift. Tillverkningstakten per artikel 
(8×3600)

87,5
= 329 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟/𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡.  

 

Figur 7: Takttid för varje delprocess 

I figur 7 visas cykeltider för varje delprocess i förhållande till takttiden för tillverkningen. Cykeltiden är 

något förenklad vilket kan leda till att verkligheten inte ser likadan ut men för denna studien användes 

dessa värden. Processerna är svåra att kombinera men det som kan kombineras är gnistning och gradning 

samt trumling och packning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.3 Identifiering av Muda/Muri  

Genom att kartlägga det nuvarande tillståndet på företaget med nulägesanalysen och värdeflödeanalysen 

kunde Muda eller icke värdeskapande aktiviteter identifieras. Dessa aktiviteter skapar inget mervärde för 

kunder och inget som kunden är villig att betala för. I den teoretiska referensramen beskrivs de olika 

slöserier som kan finnas i en tillverkningsprocess ur ett Lean perspektiv.  

Lager  

Det första som utmärkte sig under värdeflödesanalysen var att den värdehöjande tiden för tillverkning av 

kompressor ledskenorna var väldigt liten jämfört med den riktiga genomloppstiden för produkten genom 

hela processen. Detta beror på att tillverkningsflödet är uppbyggt med tre lager, dessa lager förlänger 

cykeltiden genom hela processen väsentligt.  

Lagrena byggs upp eftersom flödet är av tryckande typ, detta leder till att man tillverkar mer produkter 

än vad som behövs vid fel tillfälle. Lagren medför inte bara att cykeltiden blir högre utan också ökade 

ledtider, dolda kvalitetsproblem samt ökad PIA i flödet.  

Det första lagret är ett råämneslager där råmaterialet för kompressor ledskenorna finns. Varför detta 

lager är stor beror på att man vill hålla ner kostnaden genom att beställa den optimala orderkvantiteten. 

När denna studie påbörjades beställde företaget material med olika längddimensioner från leverantören 

vilket ledde till att varje enskild ledskena behövde ett vist råmaterial. Nu har man istället börjat kapa 

rundstång till råmaterialet In-House som köps in från samma leverantör, detta medför att den optimala 

orderkvantiteten kan sänkas eftersom de inte behöver olika produkter från leverantören utan en och 

samma vilket leder till att råvarulagret kan minskas.  

Det andra lagret är ett lager för semi-kompletta artiklar. Lagret uppkommer eftersom man har ett 

tryckande flöde från fräsningsprocessen, detta leder till att man tillverkar material som inte behövs fören 

en tid framåt. Varför företaget använde sig av ett tryckande flöde är för att ställtiderna hos 

fräsningsprocessen var för stor för att kunna tillverka mindre Batcher. För att utnyttja fräsningsprocessen 

optimalt tillverkades stora Batcher vilket täckte ett kommande behov av frästa produkter för en tid 

framåt. Denna typ av problemlösning löser ett problem genom att skapa ett nytt problem vilket inte är 

hållbart för framtiden. Nu har företaget investerat i en robotcell istället för att köra fräsningen manuellt, 

vilket lett till att omställningstiden minskat och blivit obetydlig men cykeltiden har ökat för 

fräsningsprocessen. Företaget tillverkar fortfarande i stora Batcher vilket inte skapar någon skillnad sen 

innan.  

Det tredje lagret är ett litet mellanlager vilket byggs upp för att produkt variationen från processerna 

innan trumling varierar kraftigt och att Batchstorlekana är stora. Artiklarna från slipprocessen och 

gnistningsprocessen trycks samtidigt till trumlingsprocessen, 3xBatchstorlek vilket inte trumlingen har 

kapacitet för om inte artiklarna är kortare än >50mm i längd. Tillsammans med att produkt variationen 

är stor, ett tryckande flöde och stor Batchstorlek byggs lagret upp.  

Sista lagret i tillverkningsprocessen är färdigvarulagret, från detta lager skickas de färdiga produkterna 

direkt till kunden. Hur länge de färdiga produkterna är i detta lager varierar kraftigt, ibland skickas 

produkten direkt samma dag som de tillverkas eller så ligger de i lagret i en vecka. Detta beror på hur 

kunden behöver materialet för tillfället. Tillverkningen borde alltid ske med ett dragande flöde vilket 

medför att man enbart tillverkar det som kunden behöver för tillfället.  
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Omställningstider 

Varför lager byggs upp i processen beror till viss del på delprocessernas stora omställningstider. Den 

delprocess som påverkar flödet mest är slipprocessen. Eftersom omställningstiderna när man skiftar från 

en produktvariant till en annan är stora tillverkas stora Batcher vilket leder till ett överflöd av produkter 

och minskad utjämning av tillverkning. Tillverkning av stora Batcher ökar genomloppstiden för 

processen och PIA kvantiteten detta minskar lönsamheten för tillverkningen. Att minska 

omställningstiderna kan vara den mest produktiva investeringen som kan göras för att effektivisera 

tillverkningsprocessen.   

Genom att minska omställningstider och därigenom minska ledtiden för processen blir många 

förbättringar tillgängliga. Tillverkningen bygger på en framtida behovsprognos, när ledtiderna minskas 

kan den framtida behovsprognosens tidshorisont reduceras vilket medför minskad tillverkningskostnad 

och mer precis framtida behovsprognos. Ju längre tidshorisonten som behovsprognosen har ju mer 

osäker är den vilket gör att behovsprognos avvikelsen minskar. Minskad tidshorisont leder också till 

minskat säkerhets lager, förväntat lager och med minskat lager minskas också lager platsen som behövs. 

När omställningstiderna minskas kan mer omställningar genomföras, detta leder till besparingar i WIP, 

cykeltid, ledtid och ökar kapaciteten för processen vilket minskar tillverkningskostnaden per enhet 

(Askin & Goldberg 2001).  

Varför omställningstiderna är så stora på slipprocessen beror på att stor del av omställningstiden måste 

utföras när maskinen är avstängd. Slipar och slipbord måste bytas ut när en ny produktvariation ska 

börja tillverkas. Sliparna sitter i ett sliphus där sliparna monteras i, sliphuset sitter i maskinen vilket gör 

att den måste monteras ner innan sliparna kan bytas ut. Slipbordet är svår att få rätt position på i 

slipmaskinen vilket medför att en extra testkörning måste utföras vilket ökar tiden för omställning. 

Standardiserat arbete / 5S 

Att inte ha standardiserat arbete är inte direkt ett slöseri men orsakar andra problem. Standardiserat 

arbete används oftast för att kunna identifiera Muda och kontinuerligt förbättra processen. Genom 

standardiserat arbete minskas ställtider och cykeltiderna för del-processerna vilket medför en minskad 

tillverkningskostnad. Standardiserat arbete är framförallt viktigt för att upptäcka avvikelser, bidra till 

förutsägbarhet och skapa lärande inom processen. Allt förbättringsarbete ska ha standardarbete som 

utgångspunkt vilket gör att standardisering är grunden för allt Lean arbete (Petersson et al.2015). 

Standardiserat arbetssätt för arbeten inom flödet för ledskenorna finns inte varken för bearbetning eller 

omställningar, det ända som finns är beskrivning på vilka verktyg som behövs för tillverkning av 

artiklarna. För att kunna sänka cykeltider och ställtider måste en standard uppföras annars kan inte 

problem identifieras eller förbättringar på arbetet göras. Det fans viss 5S planering med inte tillräckligt 

utförligt och detta kan förbättras väsentligt vilket också leder till förbättrade cykeltider och ställtider på 

processen. 

Överproduktion  

De höga omställningstiderna för delprocesserna leder till att stora Batchstorlekar måste tillverkas, vilket 

i sin tur leder till överproduktion. Överproduktion bidrar till att man binder upp kapital i PIA och ökar 

ledtiden för processen. Eftersom man tillverkar stora Batcher för ett framtida behov finns det stor 

osäkerhet för produkterna och en chans att produkterna inte blir sålda. Överproduktion innefattar inte 

enbart ett slöseri med materialkostnader utan också att maskiner kommer slitas ut fortare och vara 

otillgängliga när behövt arbete ska utföras (Askin & Goldberg 2001). 
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5 Framtidstillstånd  
Det största problemet med tillverkningsflödet är överproduktionen, överproduktionen förorsakar alla 

möjliga former av slöseri. Inte bara i form av överflöd av material och pengar som uppbinds i PIA. 

Partier av artiklar som måste lagras, kräver lageryta, vilket i sin tur måste hanteras av personal och 

utrustning. Överproduktionen orsakar materialbrister då när processen blir belagd med tillverkning av fel 

saker. Slutligen förlänger överproduktion även ledtider vilket försämrar flexibilitet och 

anpassningsförmågan till varierande kundbehov (Rother M & Shook J 2004).  

För att kunna motverka överproduktionen från fräsningsprocessen måste ett supermarketlager uppföras. 

Genom att införa ett supermarketlager kan det tryckande flöde omvandlas till ett dragande flöde. För att 

supermarketlagret ska kunna fungera måste ett kanban system också implementeras. Den nya 

produktionslayouten visas i figur 8.   

 

 

 

 

 

 

Detta förbättringsförslag minskar PIA i lagerkvantitet, överproduktion och önskar flexibiliteten för 

varierande kundbehov. Administrativt arbete för produktionsplanering av fräsningsprocessen minskas 

genom införandet av ett Kanbansystem.  

För att fortsätta med ett dragande flöde kan ett Kanbansystem implementeras på råvarulagret också 

vilket triggar en signal till planeringssystemet när material tas från den. Det är nödvändigt att 

implementera ett Kanban flöde här också då tillverkningen i fräsning processen kan variera beroende på 

hur kundbehovet varierar. När ett råmaterial tas från lagret triggas en elektronisk Kanban för inköp av 

materialet. Förbättringsförslaget visas i figur 9.  

 

 

 

Figur 8: Förbättrad tillverkningsflöde 

Figur 9: Kanban, råvarulagret 
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Vissa delprocesser kan dock inte kopplas med varandra genom en supermarket då får man istället 

använda sig av FIFU (Först-in-Först-ut) mellan processerna för att upprätthålla flödet. FIFU-bana som 

det kallas fungerar sådan att när antalet enheter som processen nedströms kan maximalt bearbeta varje 

skift stoppar tillverkningen uppströms av de material som ska bearbetas nedströms. Detta gör att FIFU-

banan förhindrar överproduktion (Rother M & Shook J 2004). En produktionslayout med FIFU-bana 

visas i figur 10. Maxantalet för FIFU-banan måste dock beräknas. 

 

Figur 10: FIFU-bana 

 

Det hela framtidastillstånd specificeras i en ny värdeflödeskarta som visas i figur 11.  

 

 

 
 

 

Figur 11: Framtida värdeflödeskartan 
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Den nuvarande maskinparken är placerad som i figur 11 där; (1) Är slipprocessen med tillbehörande 

lager för delar till omställning; (2) Är trumlingsprocessen; (3) Är ämneslagret (de frästa detaljerna); (4) 

Gnistprocessen och tappning; (5) Robotcellen; (6) Råvarulagret för ledskenorna; (7) Färdigvarulager. 

Supermarketlagret kommer vara placerad på samma ställe som det nuvarande lagret (3) för enkel 

transport mellan slipprocessen och robotcellen. Layouten på maskinparken kan förändras för att för ett 

bättre flöde, genom att istället placera processerna efter varandra fås ett linjärt flöde vilket bidrar till ett 

mer effektivt flöde med mindre interna transporter och onödiga rörelser. En förbättrad flödes layout 

visas i Figur 13.  

 

Figur 12: Nuvarande maskinlayout 

 

Figur 13: Framtida maskinlayout 

Genom att omplacera maskinerna går man från en funktionell verkstad till en mer flödesorienterad 

tillverkningslina detta kommer i längden minska kostnader för tillverkning. Vad som måste beaktas vid 

en förändring av flödeslayout är ljudnivåer av maskiner, arbetsmiljö och säkerhet. Därför flyttas inte 

trumlings maskinen eftersom den medför en hög ljudnivå.   

 

5.1 Förbättringsförslag  

För att kunna förbättra flödet rekommenderas följande åtgärden att tas:  

➢ Standard (1) – Införa standard på alla moment genom tillverkningsprocessen. Standardarbete 

ska täcka tre aspekter, arbetsuppgifternas ordningsföljd, arbetstiden och standardiserat PIA antal. 

För att lyckas med JIT-tillverkning är standardarbete en grundpelare. Standardiserat arbete stöder 

stabilitet och minskar variation eftersom arbete alltid utförs på samma sätt. Standardiserat arbete 

är också nödvändigt för ständiga förbättringar, ständiga förbättringar förflyttar standarden från en 

punkt till en bättre punkt (Bicheno 2007). 

➢ 5S (2) – Är en grundläggande princip när det kommer till Lean och hör till standardisering av 

tillverkning. Om alla verktyg och delar alltid finns vid en specifik plats minskar risken till fel, 

cykeltider och ställtider minskar vid 5S. Att arbete i en miljö som är ren och välfungerande har 

mycket med mentalitet att göra. En ren och strukturerad tillverkningslokal reflekteras i arbetet.  
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➢ Reduktion av ställtid (3) – Vid reduktion av ställtid har tillverkningen möjligt att bättre tillverka 

efter det faktiska behovet. Genom att kunna tillverka mindre tillverkningsstorlekar minskas PIA 

och tillverkningsprocessen garderar sig bättre mot variationer i efterfrågan. Vid minskade 

ställtider kan ett dragande system implementeras vilket motverkar många problem och sölerier 

som finns i dagens tillverkningsprocess (Bicheno 2007).  

➢ Layout (4) – För att motverka interna transporter och onödiga moment bör en mer 

flödeorienterad layout införas (Bicheno 2007).  

➢ Utjämning av efterfrågan (5) – För att kunna effektivisera tillverkningen och minska PIA 

genom processen är det viktigt att efterfrågan inte varierar. Många produktionsplaneringssystem 

bygger på att efterfrågan är jämn. En kraftigt varierande efterfrågan leder till större 

säkerhetslagar vilket ökar kapitalkostnaden (Bicheno 2007). 

➢ Flödesförändring (6) – Genom att omvandla det tryckande flödet till ett dragande kan PIA 

värdet minska. Ett dragande flöde anpassas bättre mot variation i efterfrågan och osäkerheten 

som tillkommer vid ett tryckande system försvinner. Dragandeflöde är en grund i JIT tillverkning 

eftersom tillverkningen sker efter behovet (Bicheno 2007). 

En prioriteringsmatris utfördes för att visa vilka åtgärden som har störst inverkan på tillverkningsflödet 

jämfört med implementeringsenkelhet för varje rekommendation (se figur 14). 

  

Figur 14: Prioriteringsmatris 
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6 Metod för kanban  

I detta kapitel presenteras metoden för utveckling av ett nytt kanban system till företaget. Sedan 

utförandet av metoden med beräkningar av nödvändigt parametrar för uppförandet av systemet.  

Produktionssystem kan brytas ner till olika steg där varje steg innehåller ett subsystem till produktionen. 

En tillverkningsprocess som tillhör det hela tillverkningssystemet är samma som ett subsystem. Ett 

subsystem kan innehålla flera processer/maskiner. Produktionen i ett subsystem är kontrollerad av ett 

push-flöde men koordinationen mellan subsystem är koordinerad genom en Pull mekanism. För att 

implementera Pull mekanismen mellan subsystemet kan detta göras igenom Kanban kontrollsystem 

(Gross & McInnis 2003). 

Det finns situationer där Kanban inte är speciellt lämpligt att använda som produktionsplanerings 

system:  

➢ Ojämn efterfrågan – Den maximala nivån av PIA svarar mot summan av antal Kanban. Detta 

leder till att Kanbansystemet fungerar i princip som ett beställningspunkssystem. En 

ojämnefterfrågan kräver ett högre säkerhetslagar, samtidigt som medellagernivån kommer att 

närma sig återfyllnadsnivån. Lagernivåutvecklingen över tiden kommer att karakteriseras av 

enstaka uttag från återfyllnads nivån följt av en inleverans till lagret en ledtid senare.  

➢ Långa ställtider – Detta leder till stora partistorlekar och ökad kapitalbindning. Betydande 

ställtider kräver hårdare produktionsstyrning än vad ett Kanban system ger möjlighet till.  

➢ Dyra detaljer – Kanbanstyrning av dyra detaljer medför en onödig hög kapitalbindning varför 

dessa istället bör styras separat.  

➢ Fysiskt stora detaljer – En alltför omfattande materialhantering kan bli resultatet om dess skall 

transporteras i kvantiteter motsvarande 10% av ett dagsbehov.    

En hög och jämn efterfrågan bör råda på de produkter som skall produceras i Kanbansystemet. Därmed 

avses en hög årsefterfrågan med fortlöpande återkommande behovstillfällen. Variation i efterfrågan 

måste vara begränsad. Simuleringsstudier visar att standardavvikelsen för efterfrågan ej bör överstiga 

30% av medelefterfrågan (Olhager & Rapp 1990).  

De vanligaste systemen med Kanban är en-korts och två-korts. Skillnaden emellan de olika systemen är 

att vid två-korts användes ett kort som auktoriserar flyttande av material nedströms i processen och ett 

kort som auktoriserar tillverkning av material uppströms i processen. Varje materialbärare innehåller två 

kort transportkanban och produktionskanban. Vid en-kort Kanban så används enbart en 

produktionskanban då transporten emellan arbetsstationerna är kort (Gross & McInnis 2003). 

Denna studie kommer att använda sig en-korts Kanban då transporten är väldigt liten mellan 

arbetsstationerna och arbetsstationerna är länkade med en buffert. Fräsprocessen i har i uppgift att förse 

och upprätthålla ett fixerat antal i bufferten för varje artikel genom att införa en-korts Kanban 

auktoriseras inte tillverkning förens ett behov uppstår. Ledtiden för processen kommer vara den tid det 

tar för ett kort att tas från en container till dess att den kommer tillbaka till bufferten i en ny container.  
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Metoden för att utveckla Kanbansystemet innefattar ett antal steg. Dessa steg möjliggör att utvecklingen 

av systemet blir unikt och anpassad till den process som ska implementeras: 

I. Insamling av parametrar 

II. Beräkning av Kanban kvantitet  

III. Designa flödet för Kanban  

IV. Upprättning av pullsystem och regler för kanban  

V. Utvärdering av kanban med Lean parametrar och kostnadskalkyl 

 

6.1 Beräkning av Kanban storlek 

Varje Kanban auktoriserar tillverkningen av 𝑛𝑖 antal artiklar 𝑖, för att bestämma den optimala 

kvantiteten för varje materialbärare 𝑛𝑖 måste hanteringen av materialbäraren, kostnaden för lagret och 

kostnaden för materialhanteringen beaktas. I första hand ska det vara enkelt och ergonomiskt att förflytta 

varje container mellan buffertlagret och arbetsstationerna. Den sekundära parametern som påverkar 𝑛𝑖 är 

den ekonomiska kostnaden för lagret, oftast är lagerkostnaden för Kanban liten vilket gör att detta kan 

bortses från. Det finns olika materialhantering tekniker från att operatören själv förflyttar materialet 

mellan stationerna till rullbanor, varje alternativ har en fixerad kostnad vilket påverkar 𝑛𝑖. För denna 

studie beräknas inte det optimala antalet artiklar utifrån kostnad av lager eller hanteringskostnaden utan 

utgångspunkten av valet av 𝑛𝑖 var de observationer som gjordes på företaget.  

Eftersom tillverkningen hos nedströms processer varierar kraftigt och körs med stora Batcher så valdes 

materialbärarkapaciteten till Batchstorleken för varje artikel (se tabell 2) för att underlätta tillverkningen 

om efterfrågan hos nedströms processer varierar. Batchstorleken är efter kundens behov då en Batch 

motsvarar ledskenor för en turbin. Genom att välja en mindre container storlek hjälper det inte enbart 

med variationer i efterfrågan, utan man minskar också tiden för påfyllning av containrarna vilket 

minskar ledtiderna.  

Det maximala lagret för varje artikel kommer vara kantalet Kanban 𝑘𝑖 multiplicerad men kvantiteten för 

varje materialbärare 𝑛𝑖 och eventuella säkerhetslagar eller buffertar.  

För varje materialbärare ska det finnas ett produktionskanban, för att bestämma det optimala antalet 

Kanban för systemet användes formeln (7). Antalet Kanban i systemet kommer att bestämma nivån för 

produkter i arbete under tillverkning eller i lager. Den maximala lagerkvantiteten kommer sålunda vara 

antalet Kanban multiplicerad med materialbärare kapaciteten. Formeln för beräkning av Kanban antal:  

𝑘𝑖 ≥
𝐷𝑖𝐿𝑖(1 + 𝛼)

𝑎
 [7] 

Där parametrarna är:  

𝑘𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛 

𝐷𝑖 = 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 

𝐿 = 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 (𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑, 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑, 𝑜𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑)  

𝑎 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟) 

𝛼 = 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  
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Från formel (7) kan man se samband mellan storleken på Kanbansystemet och ledtid, behov, 

säkerhetslagar och antal detaljer i varje materialbärare. Genom att ändra på dessa parametrar kan den 

maximala lagerkvantiteten ändras. För att gardera mot osäkerhet och svängningar i behov kan variabel 𝛼 

förändras, genom att ha ett högre värde på 𝛼 ökar den maximala lagerkvantiteten men sålunda kraften att 

motstå variationer i behovet av materialet. De variabler som inte är konstanta är säkerhetsfaktorn och 

materialbärarkapaciteten dessa värden bör företaget bestämma själva när Kanbansystemet ska utföras.  

Insamling av parametrar för beräkning av optimala antalet Kanban gjordes under nuläges-, 

värdeflödesanalysen och fastställdes i en parametertabell (se tabell 11). Värdena togs från två artiklar 

845-1Ä och 842-1Ä. Visa parametrar är valfria så som antalet detaljer i materialbäraren och 

säkerhetsfaktorn dessa värden motiverades fram.  

Det finns inget historiskt värde eller mätning på hur många artiklar som kasseras i processen därför 

kunde inget riktigt värde för antal artiklar som kasseras användas för beräkning av säkerhetsfaktorn. 

Istället så användes ett värde på tre procent som säkerhetsfaktor. Företaget har ett säkerhetslagar på varje 

artikel som bör beaktas tillsammans med säkerhetsfaktorn eftersom denna också hjälper till variationer i 

behov.  

Tabell 11: Parametertabell 

Parametrar 845-1Ä 842-1Ä 

Behov 294 enheter 258 enheter  

Arbetstider  18,13 timmar 15,9 timmar 

Säkerhetsfaktor  3% 3% 

Ställtid 2 min  2 min 

Cykeltid  222 sek 222 sek 

Materialbärarkapacitet  101 89 

Säkerhetslagar 98 enheter 86 enheter 

 

För att beräkna efterfrågan per tidsenhet vilket är samma som takttiden användes en variant på formel 

(1). Behovet av det frästa materialet är varierande eftersom antalet Batcher som tillverkas kan variera 

från 1-3st. För att beräkna efterfrågan per tidsenhet användes det maximala behovet från slipprocessen 

vilket är 3×𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 för respektive artikel. Tillverkning hos fräsprocessen sker konstant 

eftersom det är en robotcell, för att optimera tillverkningen körs robotcellen konstant vilket leder till att 

𝐷 blir behovet från slipprocessen genom den maximala tillverkningstiden för det frästa material vilket är 

cykeltiden för hela behovet.  

Beräkning av 𝐷𝑖 för artikel 845-1Ä och 842-1Ä: 

         𝐷845−1Ä =
294 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

(18,13 ×3600)
= 0,0045

𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑
 [8] 

𝐷845−1Ä =
258 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

(15,9 ×3600)
= 0,0045

𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑
 

Eftersom tillverkningstiden inte är satt till en specifik tid för varje skift kunde inte det riktiga behovet 

uppskattas detta kan påverka resultatet vilket måste beaktas.  
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Ledtiden 𝐿𝑖 är summan av ställtiden, operationstiden, transporttiden och inspektionstiden för tillverkning 

av varje artikel. Transporttider och inspektionstider kunde inte fastställas och anses som oväsentliga 

därigenom bortses dessa från beräkningen.  

Beräkning av 𝐿𝑖 för artikel 845-1Ä och 842-1Ä:  

           𝐿845−1Ä = 294 ×(222 + 120×60) = 2182068 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 [9]   

𝐿842−1Ä = 258 ×(222 + 120×60) = 1914876 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

För att underlätta beräkningen av det optimala antalet Kanban för varje artikel gjordes ett Excell 

dokument. Excell filen använder sig av ekvationerna (7), (8) och (9) för att beräkna det optimala antalet 

Kanban för varje artikel. Filen behöver enbart input av behovet för artikeln sedan beräknas det optimala 

antalet Kanban automatiskt.  

Tabell 12: Excel fil för beräkning av antal Kanban 

 

Antalet Kanban avrundas alltid till ett heltal vilket medför att 3,1 ≈ 3. Från tabellen kan man se att båda 

artiklarna kommer få tre Kanban, detta beror på att tillverkningen och behovet från slipprocessen är som 

nämndes tidigare Batchvis. För att få en bättre uppfattning va det riktiga behovet av de frästa artiklarna 

kan kundbehovet för den färdiga produkten användas som är ca. 1750 enheter per vecka. På en vecka så 

jobbar man 21 skift där varje skift är åtta timmar, detta leder till att man får en maximal tillverkningstid 

på 160 timmar. Behovet av det färdiga material blir då 𝐷 =
1750 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

160 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
= 10,9 ≈ 11 𝑒𝑛𝑒ℎ𝑡𝑒𝑟/𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒.  

Ledtiden för behovet blir då 𝐿 = 11×(222 + 120) = 3762 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟. Om materialbäraren har samma 

kapacitet som tidigare får man antalet Kanban till 𝑦 =
𝐿𝐷(1+𝛼)

𝑎
= 0,137 detta gör att 

materialbärarkapaciteten måste minskas. Denna approach tar dock inte hänsyn till hur tillverkning på 

slipprocessen sker vilket har stor betydelse därför kommer denna studie gå vidare med den första 

beräkningen av det optimala antal Kanban (Askin & Goldberg 2001).  
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6.2 Kanban kort 

När ett Kanban system ska utvecklas kan man inte enbart fastställa storleken på systemet utan man 

måste också utveckla designen. När designen ska framställas så måste information såsom 

signalmekanismen, regler och en Plan för visuell hantering specificeras. Genom att bestämma 

signalmekanismen för systemet bestäms när artiklar ska tillverkas, när en omställning ska göras och när 

tillverkningen ska stanna. Dessa signaler byter ut den traditionella produktionsplaneringen. Signalerna 

kan ske på olika sätt men denna studie använder sig av Kanban kort och Kanban tavla/box.  

 
Vilken information som ska finnas på Kanban korten varierar beroende på vilken process den tillhör och 

måste vara unikt för det system som Kanban ska utvecklas för. Kanban kortet fungerar både som 

genomförande instruktion och ett kommunikations verktyg. Informationen ska vara så utförlig att 

hantering av kortet sker fel fritt. Utveckling av designen och informationen bör göras tillsammans med 

företaget samt operatörerna men för denna studien användes de observationer som gjorts på flödet som 

utgångspunkt (Gross & McInnis 2003). Den information som rekommenderas att Kanban kortet 

innehåller är:  

➢ Artikelnamn 
➢ Kortnummer  

➢ Vilket råmaterial artikeln behöver  

➢ Vart råmaterialet kan hämtas  

➢ Tillverknings instruktioner  

➢ Antalet artiklar som ska tillverkas  

➢ Hyl plats för det färdiga materialet  

 

För framtagningen av koncept användes Excell där en enkel mall/exempel på hur Kanban kortet kan se 

ut gjordes. Mallen för Kanban visas i figur 15.  

 

 

Figur 15: Kanban kort, baksida och framsida 

För att underlätta underhålla och översikt av systemet kan färgschema för de olika turbintyperna införas 

och om containern också har samma färgkod upptäcks fel snabbt och kan åtgärdas. Detta underlättar 

också att hitta rätt fräst artikel för slipprocessen. Korten bör vara laminerade så hållbarheten ökar, korten 

kan antingen ligga i materialbärarna eller sättas på en specifik hållare som sitter på materialbäraren.  
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6.2.1 Signalmekanismen  

Efter att kortdesignen är fastställd måste signalmekanismen fastställas. Signalmekanismen måste visa 

operatörerna vad som ska tillverkas, när det ska tillverkas och om en omställning ska göras. 

Signalsystemet kommer att ersätta den planerade produktions schemat. Signalerna måste ge rätt typ av 

information och vara enkla att förstå, signalerna ska inte kunna tolkas olika av olika operatörer och 

arbetet ska inte bli fel om operatören följer instruktionen (Gross & McInnis 2003). Utgångpunkter för 

signalmekanismen: 

 

➢ Enkla signaler  

➢ Varje signal ska vara unik 

➢ Inga dubbletter av signaler  

➢ Signalerna ska vara enkla att hantera  

 

Signalmekanismen i denna studien blev en magnettavla som är placerad vid lagret men utformningen 

kan variera från tavlor till boxar vilket företaget själva får bestämma. Varje gång en container tas från 

supermarketlagret plockas produktions kortet ut från containern och sätts på tavlan detta för att indikera 

konsumtion av artikeln vilket i sin tur triggar ett behov av artikeln genom en tillverknings order på 

tavlan. Operatören för den uppströms processen som är kopplad till lagret tar ett produktions kort som 

har suttit längs uppe på tavlan där tillverkningsstorlek och instruktioner visas när ordern som står på 

kortet är färdig läggs sedan kortet i den färdiga materialbäraren, transporteras tillbaka till lagret och 

cykeln börjas om på nytt.  
 

 
 

 

 

 
 

För att jämna ut produktionen kan Heijunka planering införas i Kanban tavlan vilket motverkar variation 

i orderingången. Tavlans utseende anpassas till vad företaget viktar mest och idag finns det många 

lösningar hur en Kanban tavla utformas. Om flera artiklar vilka kräver en hög arbetsintensitet planeras 

efter varandra kan detta temporärt leda till en stor ökning av resursbehov, med en Heijunka tavla kan 

istället produktionen utjämnas och dessa artiklar placeras lång från varandra i kösystemet (Petersson et 

al.2015).  
 

 

 
 

Kanban tavla 

Supermarketlager 

Figur 16: Kanban cykeln 

Process B Process A 
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6.2.2 Regler för Systemet 

För att ett Kanbansystem så kunna fungera måste det finns regler för planeringsschemat för 

produktionen. Reglerna bör utformas specifikt till det system som Kanban ska anpassas till (Gross & 

McInnis 2003). Reglerna indikerar när produkter ska tillverkas, när produktionen ska stanna och när en 

omställning ska göras. Reglerna som framtogs till Kanbansystemet för denna studie var följande:  

➢ Prioriterings regel – Prioriterings regeln för Kanbansystemet följer FCFS (First-Come, First-

Serverd) dvs att artiklar är ersatt i den ordning som produktionskorten är placerade på planerings 

tavlan. Men om en artikel är i akutbehov sätt denna på en specifik del av Kanban tavlan vilket 

tillverknings kort prioriteras högre än för den vanliga planeringen. 

➢ Produktion antal – Arbetscellen producerar en Batchstorlek likvärdig till kvantiteten som 

specificeras på produktionskanban inte mer eller mindre.  

➢ Kanban kort – Enbart ett Kanban kort tas utgången även mer än ett kort av samma artikel skulle 

vara placerad på tavlan.  

➢ Materialbärare – Enbart standardiserade materialbärare för Kanbansystemet får användas.  

Defekta detaljer får inte transporteras utanför arbetsstationen. Produktionen skall avbrytas så fort 

en defekt enhet produceras, felkällan ska identifieras och korrigeras. (Gross & McInnis 2003) 

 

När reglerna ska uppföras i verkligheten ska de bestämmas med operatörer och processledare. Det är 

viktigt att anpassa systemet för de människor som ska jobba dagligen med den.  
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6.3 Utvärdering av kanban  

Som nämndes tidigare måste efterfrågan vara konstant och jämn för att Kanbansystemet ska kunna 

fungera bra. För att Beräkning av standardavvikelsen för efterfrågan utfördes på de produkter där det 

nuvarande planeringssystemet ska ersättas av Kanbansystemet. För att beräkna efterfrågan av artiklarna 

analyserades lagervärdena för ämneslagret under en tidsperiod på sex månader och sedan 

sammanställdes i Excell. Uträckningen av standardavvikelsen beräknades enligt följande formel:  

𝜎 = √
∑(𝑥 − 𝑚)2

𝑛
 [10] 

Där parametrarna är:  

𝑥 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

𝑚 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎   

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  

𝜎 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒  

Tabell 13: Standardavvikelse på efterfrågan 

Artikel  Medelefterfrågan  Standardavvikelse  

845-1Ä  108 enheter 28,6% 

842-1Ä 90 enheter 18,8% 

 

Standardavvikelsen för efterfrågan på båda artiklarna ligger under 30% av medelefterfrågan vilket 

indikerar att ett Kanbansystem kan vara lämpligt som produktstyrning system. Standardavvikelsen måste 

beräknas på alla artiklar som lagret innehåller innan man kan veta om det är lämpligt. Ifall enstaka 

produkter skulle ha en högre standardavvikelse än 30% kan ett nettobehovsplaneringssystem eller 

beställningspunktsystem komplettera kanbansystemet. 

Nettobehovsplanering är ett lämpligt planeringssystem vid flerstegsproduktion. Målsättningen med detta 

system är att producera rätt artikel, rätt kvantitet och i rätt tidspunk vilket också är målet med JIT 

tillverkning. Nettobehovsplanering är främst ett informationssystem som bygger på en uppsättning av 

logiska regler, avsedda för planering av artiklar med härledda behov (Olhager & Rapp 1990).  

Tillverkningen av kompressor ledskenor använder sig utav underliggande produktstrukturer till den 

färdiga produkten. Produktstruktur handlar om att slutprodukten är uppbyggd eller består utav andra 

artiklar. Genom att använda produktstrukturen utnyttjas att underliggande artiklar kan härledas ur 

behovet av slutprodukter. Slutproduktens artikelnummer är 845–1 men för att tillverka den måste man 

ha en fräst artikel 845-1Ä och innan det frästa materialet kan tillverkas måste man ha råmaterialet 095–

63.  
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Nettobehovsplanering för tillverningen av kompressor ledskenor skulle se ut som föjande:  

 

Figur 17: Nettobehovsplanering 

Perioderna för efterfrågan är beräknat i veckor. För att beräkna den optimala partistorleken för 

tillverkning kan man använda sig av olika regler för uträckningen av partistorlek för 

nettobehovsplanering (Olhager & Rapp 1990). Några av dess regler är:  

➢ Ekonomisk orderkvantitet EOQ 

➢ Fixed Order Quantity FOQ 

➢ Lot for lot (L4L) 

➢ Fixed Period Requierments (FPR) 

➢ Period Order Quantity (POQ) 

➢ Least Unit Cost (LUC) 

➢ Least Total Cost (LTC) 

➢ Part Period Balancing (PPB) 

➢ Silver-Meal algoritmen  

➢ Wagner-Whitin algoritmen  

 

Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) eller Wilsonformeln som den kallas har som mål att minimera 

uppsättnings- och lagerhållningskostnaden per tidsperiod. Man vill minimera 𝐶 = 𝐾
𝑑

𝑞
+ ℎ

𝑞

2
  

Där parametrarna är: 

 𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

 𝐾 = uppsättningskostnaden eller särkostnaden 

 𝑑 = efterfrågan i antal enheter per tidsperiod  

 𝑞 = orderkvantitet i antal enheter   

 ℎ =lagerhållningskostnaden per enhet och period 

För att få den optimala orderkvantitet löses 𝑞 ut ur formeln vilket blir 𝑞 = √
2𝐾𝑑

ℎ
.  

Lot For Lot liknar det system som används i dagens tillverkning, uppsättningar görs i varje period då 

artikelbehov föreligger. Orderkvantiteten 𝑞𝑡 är lika med den aktuella periodens behov 𝑑𝑡. Detta medför 

att lagerhållningskostnaden minimeras men ingen hänsyn tas på ordersärkostnaden (Olhager & Rapp 

1990).  
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För att kunna analysera hur mycket kanbansystemet kan effektivisera ledtiden och PIA var behovet över 

tiden tvungen att jämföras med det nuvarande planeringssystemet och sedan Kanbansystemet. Behovet 

för artikel 845-1Ä och 842-1Ä visas i tabell 14 och 15.  

Tabell 14: Historiskt behov för artikel 842-1Ä 

 

Tabell 15: Historiskt behov för artikel 845-1Ä 
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Som man kan se i tabell 14, 15 tillverkas Batcher tätt efter varandra för att minska omställningstiden så 

mycket som möjligt. Produktionsplaneringen i dagsläget producerar stora Batcher för att täcka 

efterfrågan för en längre tid framåt vilket visas i tabell 16, 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16: Historisk tillverkning för artikel 845-1Ä 

Tabell 17: Historisk tillverkning för artikel 842-1Ä 
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Genom att plotta behovet mot den verkliga tillverkningen i ett linjediagram kan man se att stora Batcher 

tillverkas för att täcka ett framtida behov vilket leder till att lagren blir stora och långa.  

 

Figur 18: Diagram på tillverkning och behov av artikel 845-1Ä 

 

Figur 19: Diagram på tillverkning och behov av artikel 842-1Ä 

Diagrammen visar att tillverkning av artiklar inte sker efter behovet. Oftast tillverkas för mycket eller för 

lite enheter. Detta beror på att tillverkning sker med ett tryckande flöde, företaget vill tillverka stora 

Batcher för att täcka ett framtida behov vilket skapar osäkerhet. När man tillverkar efter en 

behovsprognos är risken att man tillverkar mer eller mindre än vad som egentligen behövs. Detta medför 

att kapital binds upp i lager eller att kunden blir missnöjd då behovet inte kan uppfyllas i tid. Genom att 

istället implementera ett dragande flöde genom Kanban elimineras dessa problem eftersom 

tillverkningen alltid sker efter det verkliga behovet.  
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Om ett dragande flöde skulle implementeras på tillverkningen istället för tryckande skulle 

tillverkningskurvan följa ett beställningspunkskruva istället dvs tillverkningen skulle ske precis innan 

behovet och i den kvantitet som behov är. Detta hade medfört att lagerkvantiteten och tiden i lagret hade 

minskat. Genom att beräkna maximala lagervärdet 𝑘𝑖×𝑛𝑖 skulle tillverkningskvantiteten för artikel 842-

1Ä minska från genomsnittligen 400 enheter till 86 enheter. Det är svårt att bestämma den exakta 

genomsnittligen ledtiden för varje artikel med ett Kanbansystem jämfört med nuvarande. Ett realistiskt 

antagande är att tiden mellan behoven blir den nya ledtiden, för att beräkna tiden mellan behoven 

sammanräknades närliggande behov till ett. Ledtiden för artikel 845-1Ä skulle minska från 42 dagar till 

27 vilket är en minskning med 36%. Artikel 845-1Ä skulle minska sin tillverkningskvantitet från 400 

enheter till 98 enheter och tiden i lagret från 32 till 22 dagar vilket är en minskning med 35%. Genom att 

minska ledtiden i lagret samt tillverkningskvantiteten förbättras skyddet mot variation i efterfrågan och 

gör flödet mer anpassningsbart. 

Exakt hur mycket ett dragande flöde hade effektiviserat systemet och vad resultatet skulle bli är dock 

svårt att säga innan ett test eller simulation har gjorts på flödet. Resultatet utifrån de beräkningar som har 

gjort men Kanbansystemet och det befintliga systemet visas i figur 20 och 21.  

 

Figur 20: Resultat av flödes förändring (artikel 842-1Ä) 

 

Figur 21: Resultat av flödes förändring (artikel 845-1Ä) 
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Den genomsnittliga lagerkvantiteten för Kanbansystemet kommer att vara beroende av efterfrågan på 

materialet därför ställdes en hypotes upp om hur Kanban systemet reagerar på variation i efterfrågan. 

Hypotesen lyder att Kanbansystemet kommer tillverka direkt vid efterfrågan. Historiska data om 

efterfrågan jämfördes med hur tillverkningen har skett innan och hur ett Kanbansystem skulle förändra 

tillverkningen. Det nuvarande systemet tillverkar stora Batcher som täcker efterfrågan för en tid framåt 

medan ett Kanbansystem enbart tillverkar vad som är behovet. Data från det nuvarande systemet och den 

hypotetiska data från ett framtida system sammanställdes och jämfördes med ett linjediagram. Analysen 

utfördes på artikel 845-1Ä och 842-1Ä och visas i figur 22, 23. Från figurerna kan man se att systemet 

liknar ett beställningspunksystem vilket kan vara ett alternativ till Kanban.   

 

 

Figur 22: Lager saldo analys på artikel 842-1Ä 

 

Figur 23: Lagersaldo analys på artikel 845-1Ä 

Det genomsnittliga lagersaldot för artikel 842-1Ä på det nuvarande systemet är 323 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 och för ett 

dragande system skulle det genomsnittliga lagersaldot istället sänkas till 129 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 enligt formel (5), 

detta är det maximala genomsnittliga lagervärdet för Kanbansystemet. För artikel 845-1Ä är det 

genomsnittliga lagersaldot 270 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 och med ett dragande system skulle lagersaldot bli 

147 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟. Eftersom tillverkningen på det tryckande systemet är varierande fås pikar som i figur 22 

vilket medför en viss felmarginal eftersom en sån stor tillverkning täcker för en längre tid framåt en vad 

diagrammet är. 
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För att beräkna lagerkostnaden för det nuvarande systemet och det nya användes priset per fräst artikel 

𝑐𝑖 multiplicerat med de genomsnittliga lagersaldona. 

Tabell 15: Lagerkostnad 

Artikel Kostnad per artikel 

(𝑐𝑖) 
Lagerkostnad (innan) Lagerkostnad (efter) 

845-1Ä 48,2 kr/artikel 13 014 kr  7085 kr 

842-1Ä 51,2 kr/artikel 16 537 kr 6604 kr 

 

Även ifall dessa värden är teoretiska ser man tydligt att lagerkostnaden skulle minska om man skulle 

byta systemet från tryckande till dragande. Exakt hur mycket lagersaldot skulle minska är svårt att 

bestämma innan systemet testas eller simuleras. Lagerkostnaden är också svår att säga exakt eftersom 

merkostnader än enbart kapitalbindning förekommer.  

Kanbansystem hjälper med att reducera PIA/lagerkvantiteten, förbättra produktflödet genom 

tillverkningsprocessen och förhindrar överproduktion. Kanbansystemet sänker inte enbart den 

uppbundna kostnaden i PIA utan också den administrativa kostnaden. Genom att flytta 

produktionsplanering från det administrativa till tillverkningsgolvet tas den administrativa kostnad bort 

vilket är ett slöseri enligt Lean. När man flyttar planeringen till tillverkningsgolvet så ger man 

operatörerna kontrollen detta kan medföra att problem upptäcks tidigare och skydd mot variation i 

efterfrågan ökar eftersom en bättre uppsikt fås på systemet. Kanban medför att man får en visuell 

planering över tillverkning och visuell administration över produktionen. En visuell planering ökar 

responsen vid förändring av behovet.  
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de metoder som används för att lösa problembeskrivningen och resultatet av 

studien med projektmålet som utgångspunkt.  

 

7.1 Genomförande 

Målet med denna rapport var att öka lönsamheten för tillverkning av kompressor ledskenor. För att öka 

lönsamheten användes Lean metodik. Lean är en strategi för hur verksamheten ska bedrivas och bygger 

på olika steg för att effektivisera tillverkningen. För att få framgång genom Lean måste man ta i hänsyn 

på att detta är ingen så kallad "Quick fix" utan ett kontinuerligt och långvarigt arbete för att kunna uppnå 

en hållbar och lönsam verksamhet. Även om Lean strategin inte är Quick fix använder denna rapport 

lösningar inom Lean som kan anses vara Quick fix lösningar dvs att resultatet visas direkt av dessa 

lösningar.  

För att kunna implementera Lean strategi var flödet på tillverkning tvungen att analyseras. Analysen på 

det nuvarande flödet utfördes med en nulägesanalys och värdeflödesanalys. Dessa metoder har målet att 

identifiera problem och slöserier inom flödet. Varför en värdeflödesanalys valdes istället för att enbart 

göra mätningar på ledtider var för att få en mer detaljerad vy över tillverkningsflödet, en 

värdeflödesanalys gör det enklare att se förbättringar i tillverkningsflödet. För att kunna använda dessa 

metoder krävdes en stor mängd data från det befintliga tillverkningsflödet. Insamlingen av data utfördes 

genom observationer och mätningar och då tillverkningen hade en bred produktvariation med flera olika 

produktfamiljer var det svårt att analysera enbart en specifik produktfamilj vilket gjorde att spridningen 

på mätningarna blev stor. Detta medföra att visa antagande utifrån den insamlade data var tvungen att 

göras vilket kan vara en eventuell felkälla för beräkningar på resultatdelen. Eftersom inget förarbete eller 

tidigare analys på flödet fanns tillgängligt blev processen med mätningar långvarig och tidskrävande. 

Företaget hade processdata från olika maskiner men dessa värden stämde inte överens med verkligheten 

vilket medförde att de blev oanvändbara.  

Analysen på tillverkningsflödet påvisar att flera problem och slöserier fanns inom processen ur ett Lean 

perspektiv. Slöserier såsom överproduktion, transport, lager samt problem som höga ställtider, 

bristfälligt standardiserat arbete och ineffektiv flödeslayout var de största faktorerna som påverkar 

tillverkningsflödet av ledskenorna. Av dessa valdes överproduktionen för att hitta lösning till då en 

avgränsning var tvungen att göras med hänsyn till tidsplaneringen. Överproduktion valdes utifrån vilka 

problem som hade störst potential till ökad lönsamheten för företaget och att överproduktion leder till 

andra problem såsom lager etc. Detta behöver dock inte vara det problem som är bäst för företaget att 

göra en förändrings på eftersom teori kan vara missledande beroende hur verkligheten ser ur.  

För hitta en lösning genom Lean strategi användes en metod inom värdeflödesanalysen vilket var 

framtagningen av ett framtidstillstånd där tillverkningsflödet effektiviseras med olika verktyg. 

Verktygen som användes för att lösa överproduktion var Supermarket med Kanbansystem. Supermarket 

och Kanbansystemet omvandlar det tryckande flödet inom processen till ett dragande flöde, detta 

motverkar att stora lagerkvantitet byggs upp och överproduktion av produkter. Andra verktyg som kan 

användas för att konvertera ett tryckande flöde till ett dragande är CONWIP. CONWIP bygger på en 

Backlog där artiklarna som måste tillverkas listas om lagernivån är låg eller en förändring i behov 

förväntas. Eftersom denna typ av tillverkning inte har ett fastställt maxlagervärde och liknar de system 

som används i dagsläget så valdes Kanbansystemet istället.  
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Genom att förändra flödet från ett tryckande till ett dragande kunde en analys på lagervärden, ledtid och 

lagerkostnad utföras. Utvärderings analysen för Kanbansystemet är rent hypotetiskt eftersom de exakta 

värden inte kan fastställas innan en simulering eller test utförts. Detta medför att värden som presenteras 

i rapporten kan vara missledande.  

 

7.2 Resultat 

Värdeflödesanalysen visar att den värdehöjande tiden för tillverkning av en artikel är mindre än en 

tiotusendel av den totala ledtiden genom tillverkningsprocessen. Detta beror på att tillverkningsflödet är 

uppbyggd med fyra lager. Lagren byggs upp eftersom flödet är av tryckande typ vilket medför att man 

tillverkar produkter utan att ett behov finns. De kritiska lagren är råvarulagret och ämneslagret, 

råvarulagrets storlek har med EOQ att göra vilket gör den svår att påverka medans ämneslagret enbart 

bildas för att det varit stora ställtider på tidigare maskiner vilket har gjort det ekonomiskt bättre att 

tillverka stora Batcher. Men efter att företaget investerat i en ny maskin var detta inte problemet längre 

utan att man fortfarande är fast i gamla rutiner.  Genom att minska ämneslagret och förbättra 

produktionsplaneringen genom Kanban och Supermarket system minskas kapitalbindningen och 

avkastningsgraden (lönsamheten) ökar. Dock är det viktigt att utjämning på efterfrågan inför eftersom ett 

Kanbansystemet är väldigt känsligt till stora variationer i efterfrågan.  

Storleken på Kanban systemet beräknades till tre på de båda artiklarna som undersöktes i rapporten. Om 

man jämför detta med de observationer som utförs på tillverkningsflödet där systemet ska implementeras 

kan detta vara ett väldigt rimligt värde då slipprocessen som är kopplad till Supermarket lagret tillverkar 

Batcher från 1–3 stycken. Det är många parametrar som påverkar storleken på systemet, storleken 

handlar om hur väl systemet klarar variation och störningar vilket enbart kan ses vid en simulering eller 

test.  

Exakt hur Kanban tavlan och lagerhyllorna bör utformas finns ingen direkt regel eller bestämmelser utan 

de ska vara utformade sådan att de inte kan missförstås och är enkla. Hyllorna påverkas av 

containerstorleken då det ska vara ergonomiskt och lätt hanterligt. Dessa val är bättre för företaget och 

operatörerna att bestämma.  

Resultatet från utvärderingen av Kanbansystemet visar tydligt på att omvandling från ett tryckande till 

ett dragande flöde skulle leda till förbättringar på både lönsamhet och Lean parametrar. Genom ett 

dragande flöde skulle lagerkvantiteten sänkas med ca 60% för artikel 842-1Ä och 45% för artikel 845-

1Ä. Ledtiden genom lagret skulle sänkas med ca 35% för båda artiklarna. Dessa värden kan dock variera 

med hur de verkliga värdena skulle vara vilket måste beaktas när en bestämmelse om en förändring ska 

göras. Kanban är dock ett väldigt kostnadseffektivt alternativ till effektivisering av flödet då 

implementeringskostnaden är nästintill inget. Om Kanban enbart hade förbättrat lagerkvantiteten och 

ledtid med 10% skulle det vara värt att införa. Den nya tillverkningen genom Kanban visar också på att 

man får mer struktur då tillverkningsantalet inte är slumpat beroende på behovsprognosen vilket gör att 

bättre analyser och förstående om systemet fås. Att upprätta en standard på tillverkningen är extremt 

viktigt ur en Lean synpunkt, genom att man har en standard kan saker förbättras och effektiviseras. Att 

upprätthålla en standard när det kommer till tillverkningskvantiteter hjälper inte enbart ledtider och 

kvantitet utan hjälper också planeringssystemet och administrativt arbete. Hur mycket ett Kanban system 

kan minska den nuvarande administrativa kostanden är svårt att säga och även om den inte minskar 

kostnaden minskas arbetet och tid för planering då detta sker på tillverkningsnivå.  
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Genom att lägga tillverkningsplaneringen på tillverkningsnivån fås en bättre uppsikt av tillverkning och 

bättre förutsättningar att klara variationer i behov.  

Genom att frigöra det nuvarande uppbundna kapitalet i ämneslagret kan detta inventeras i delar till 

slipmaskinerna för att kunna sänka ställtiderna. Vid minskade ställtider kan tillverkningsstorleken 

minskas och ledtiderna förbättras.  
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8 Slutsats  

I detta kapitel presenteras resultatet av rapporten med mål och problemformulering som utgångspunkt.  

 

8.1 Lönsamhetsbedömning vid förändring av flöde 

Förändringen från ett tryckande flöde till dragande lede till att både lager kvantitet och ledtid kunde 

minskas vilket medför en förbättring i avkastning (lönsamhet). För att beräkna den ökade lönsamheten 

användes formleran (4), (5) och (6) tillsammans med den framtagna data från utvärderingskapitlet.  

Det genomsnittliga lagerkvantiteten för artikel 845-1Ä är 270 enheter och för artikel 842-1Ä 323 enheter 

enligt tabell 6, 7. Lagerkvantiteten med ett Kanbansystem för artikel 845-1Ä skulle bli 147 enheter och 

129 enheter för artikel 842-1Ä enligt figur 22 och 23 med formel (5).  

Tabell 16: Genomsnittligt lagerkvantitet 

Nuvarande Genomsnittlig lager Kanban Genomsnittlig lager 

Artikel 845-1Ä 270 enheter Artikel 845-1Ä 147 enheter 

Artikel 842-1Ä  323 enheter Artikel 842-1Ä 129 enheter 

 

Genomsnittliga lagerkvantiteten minskar med 45% för artikel 845-1Ä och 60% för artikel 842-1Ä vid 

införandet av ett Kanban system. Ledtiden genom lagret uppskattas till samma som tiden mellan 

behoven av artiklarna vilket blev 22 dagar för artikel 845-1Ä och 27 dagar för artikel 842-1Ä detta är en 

minskning med ≈ 35% från den nuvarande ledtiden. Den förändrade genomsnittliga kapitalbindning för 

artikel 845-1Ä blev från 13 014 kr till 7085 kr och för artikel 842-1Ä från 16 537 kr till 6604 kr enligt 

tabell 17. Detta är en minskning med 45% för artikel 845-1Ä och 60% för artikel 842-1Ä i 

kapitalbindningskostnad (se figur 24 och 25).  

 

                             Figur 24: Lagerkostnad för artikel 845-1Ä                             Figur 25: Lagerkostnad för artikel 842-1Ä 

Företaget omsätter ca 15 miljoner kr på tillverkningen för kompressor ledskenor per år och vinsten är ca 

6% vilket blir 900 000 kr. För beräkning av avkastningsgraden på det uppbundna kapitalet i ämneslagret 

används formlerna (4), (5) och (6). För det nuvarande systemet blir avkastningsgraden på artiklarna 845-

1Ä och 842-1Ä enligt tabell 17.   

Tabell 17: Avkastningsgrad nuvarande system 

Artikel  Kapitalomsättningshastigheten Vinstmarginal Avkastningsgrad  

845-1Ä  1152 0,06 69 

842-1Ä  907 0,06 54 
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För Kanbansystemet blir avkastningsgraden för artiklarna enligt tabell 18. 

Tabell 18: Avkastningsgrad Kanbansystem 

Artikel  kapitalomsättningshastigheten Vinstmarginal Avkastningsgrad  

845-1Ä  2117 0,06 127 

842-1Ä  2271 0,06 136 

 

Kapitalomstättningshastighet är hög då enbart kostnaden för det bundna kapitalet är inräknat i 

totalkapitalkostnaden. Detta medför en ökning i avkastningsgraden med 84% för artikel 845-1Ä och 

152% för artikel 842-1Ä genom att byta från ett tryckande flöde till dragande. För att beräkna 

avkastningsgraden på hela ämneslagret kan antagandet att lagerkostnaden genomsnittligen ligger runt 16 

000 kr per artikel för det nuvarande systemet och 7000 kr per artikel för det nya systemet enligt 

beräkningarna i kapitel 6. Tillverkningen av kompressor ledskenor har 52 olika artiklar vilket medför att 

kapitalomsättningshastigheten blir enligt tabell 19.  

Tabell 19: Avkastningsgrad för hela ämneslagret 

System kapitalomsättningshastigheten Vinstmarginal Avkastningsgrad  

Nuvarande 18 0,06 1,08 

Kanban  41 0,06 2,46 

 

Detta medför en ökning på avkastningsgraden med 127% på hela lagerkostnaden för ämneslagret. Denna 

avkastningsgrad är enbart på det uppbundna kapitalet i ämneslagret vilket inte är den totala lönsamheten. 

För beräkning av den totala lönsamheten måste alla lager och dess särkostnad beräknas tillsammans samt 

PIA värdet och anläggningstillgångar.   

 

9.2 Rekommendationer   

När ett nytt tillverkningsplaneringssystem ska införas är det viktigt att först arbete med att förbättra 

flödet genom ställtidsreduktion, layoutförändring, rent verksamhetsflöde och rent fabriksflöde. Genom 

att arbete med dessa förslag innan förbättras chansen att lyckas med ett Kanbansystem.  

Rekommendationer som bör implementeras på processen för att kunna effektivisera tillverkningen:  

➢ Standardarbete och 5S (1) – Genom att implementera standardarbete och 5S kan cykeltider, 

ställtider minskas genom ständig förbättring. Att införa standardarbete och 5S på hela 

tillverkningsflödet är kostnadseffektivt då implanteringskostnaden är nästintill noll, dock så 

lägger det mer krav och förtroende på operatörerna och produktionsledaren då systemet måste se 

över konstant och upprätthållas. Det är viktigt att fastställa standardstorlekar på tillverkningen för 

att kunna sänka tillverkningskostnader och beräkna den optimala partistorleken.  

➢ Minska ställtider (2) – När ställtiderna minskar kan mindre Batcher köras vilket leder till 

snabbare ledtid genom hela tillverkningsprocessen och bättre skydd mot variation i efterfrågan. 

Genom att Batchstorleken minskar, minskar också lagervärdena. Att minska ställtiderna kan vara 

kostsamt då investering av verktyg kan behövs, om en minskning av ställtiden utför genom 

SMED är kostnaden nästintill noll. De processer som en minskning av ställtid är kritisk för är 

slipprocessen och gnistprocessen. 
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➢ Upprätthålla ett dragande flöde (3) – Genom att införa ett dragande flöde från kunde till inköp 

av råmaterial tillverkas enbart produkter efter behov vilket motverkar överproduktion och lager. 

Att upprätta ett dragande flöde kan utföras med olika metoder men denna rapport har tagit upp 

Kanban som en lämplig metod för att förbättra flödet. Kostnaden kan variera beroende vilken typ 

av system man implementerar för att förändra tillverkningsflödet.  

➢ Layout (4) – En förändring av maskinlayouten kan medföra att transporter och onödiga moment 

elimineras. Att få ett mer linjärt flöde leder också till att genomloppstiden minskas och en bättre 

översikt på tillverkningsflödet uppstår. Att förändra layouten är ett kosteffektivt alternativ ifall 

det kan utföras och finns redan plats.  

Dessa rekommendationer listas i en prioriteringsmatris där deras möjlighet att effektivisera flödet ställs 

mot hur enkelhet för införande se figur 26. 

 

Figur 26: Prioriteringsmatris   

Men eftersom vissa åtgärden är direkt kopplade eller i relation till varandra rekommenderas att följande 

förbättringar görs i ordningen enligt tabell 20.  

Tabell 20: Rekommenderad förbättrings ordning  

Förbättringssteg  Rekommenderad metod 

1 1 

2 2 

3 4 

4 3 
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9 Förslag på framtida arbete 

Detta kapitel presenterar förslag på framtida arbete med tillverkningsflödet och vidarearbete med 

denna rapport.  

För vidare arbete på denna rapport rekommenderas att införa Kanbansystemet på tillverkningsflödet för 

att kunna analysera prestationen av systemet. För att införa Kanbansystemet måste hyllor och 

materialbärare eventuellt inhandlas samt en Kanban tavla eller låda, utbildning av operatörer bör göras 

samtidigt. 

För att kunna reducera ställtider rekommenderas att en utförlig och ingående analys på ställtider på 

slipprocessen och gnistprocessen att utföras med SMED metoden som utgångspunkt. Investeringsanalys 

vid inköp av verktyg/delar.  

Införande av standardarbete, vad arbetsbeskrivningarna ska innehålla och hur ska dessa ska vara 

utformade? Samt hur ett bättre 5S arbete kan uppnås genom hela tillverkningsflödet?  

Vid rekommendations förslaget på förändrat flödelayout hur mycket blir besparingarna i tid och 

genomloppstid? Och är den layout som presenteras i rapporten den optimala?   
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