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Sammanfattning 
Fordonsindustrin är idag en stor industri på den globala marknaden som präglas av hård 

konkurrens. Industrin består av ett få antal globala fordonstillverkare och ett stort antal 

leverantörer. Den hårda konkurrensen har medfört att allt fler fordonstillverkare outsourcat 

allt mer av utvecklingen och tillverkningen av fordonskomponenter. Ytterligare en 

konsekvens av den hårda konkurrensen är att fordonstillverkare övergått till en produktion 

styrd av kundorder.  Fordonsindustrin har likt tillverkningsindustrin i stort börjat fokusera på 

produktionsflödets totala effektivitet, istället för enskilda processers effektivitet.  

Denna fallstudie har genomförts vid logistikavdelningen på Gestamp HardTech i Luleå. 

Fallstudiens syfte var att kartlägga flödet i efterbearbetningen och undersöka möjligheterna 

att förkorta ledtiden i detta produktionsflöde. I fallstudien undersöktes 18 utvalda produkter 

som behövde presshärdas och efterbearbetning i ett flertal processer, de undersökta 

produkterna var uteslutande karosskomponenter och krockskydd till fordonsindustrin. Målet 

var att ta fram och utvärdera olika produktionsupplägg som förkortar ledtiden i Gestamp 

HardTechs efterbearbetning. 

Intervjuer, observationer och inhämtning av dataloggar från produktionen har använts för 

insamling av data. Detta låg till grund för kartläggningen och analysen av det nuvarande 

produktionsflödet hos Gestamp HardTech. En litteraturstudie genomfördes för att skapa en 

teoretisk referensram och förankra studien i litteraturen. För att studera hur andra 

fordonstillverkare arbetar med att effektivisera sitt produktionsflöde genomfördes 

benchmarking vid Volvo Cars i Olofström och Scania Ferruform i Luleå. Baserat på analysen 

av det nuvarande produktionsflödet, litteraturstudien och benchmarkingen utarbetades 

konceptuella produktionsupplägg med fokus på att reducera ledtiden i efterbearbetningen.   

Fyra konceptuella produktionsupplägg utarbetades för att reducera ledtiden i 

efterbearbetningen genom att öka flexibiliteten i produktionen på olika sätt. För att undersöka 

hur de fyra olika konceptuella produktionsuppläggen påverkade ledtiden i efterbearbetningen 

utarbetades en simuleringsmodell. Den utarbetade simuleringsmodellen baserades på studiens 

insamlade data och verifierades kontinuerligt under studiens gång av insatta personer vid 

Gestamp HardTech. Simuleringsmodellen gav möjligheten att undersöka det komplexa 

sambandet mellan en enskild produkts flöde och dess påverkan på de 17 andra undersökta 

produkters ledtid. 

Studiens samtliga konceptuella produktionsupplägg påvisade i simuleringen en reducerad 

ledtid i Gestamp HardTechs efterbearbetning. Underlaget för beräkningarna var den riktiga 

kundefterfrågan från 2017 på daglig basis. I simuleringsmodellen används en 

”stuprörsprincip” för att säkerställa att kundefterfrågan tillgodoses i rätt ordning. Principen 

innebär att kundefterfrågan av studiens 18 produkter på daglig basis helt måste tillgodoses, 

innan kundefterfrågan för nästkommande dag kan tillgodoses. De fyra olika konceptuella 

produktionsuppläggen krävde olika omfattande investeringar och påvisade mellan 6 % och 33 

% ledtidsreducering i efterbearbetningen. Resultatet från simuleringen och benchmarkingen 

visade tydligt att ökad flexibilitet i ett produktionsupplägg likt Gestamp HardTechs 

nuvarande, kan möjliggöra kortare ledtider. En ökad flexibilitet innebär även ett mindre 

störningskänsligt produktionsflöde, då enskilda produkttyper inte är beroende av en specifik 

maskin inom en maskingrupp. 



 

 

Abstract 

The automotive industry is today one of the largest industrial sectors and is characterized by a 

highly competitive climate. The industry consists of a few large global vehicle manufacturers 

and a large number of suppliers. The highly competitive climate in the industry has led to that 

many vehicle manufacturers have outsourced the development and manufacturing of vehicle 

components to suppliers. Another effect of the highly competitive climate is that vehicle 

manufacturers have changed their production system to a system driven by customer orders. 

The automotive industry has, like the whole manufacturing industry, been starting to focus on 

the production flows total effectivity, rather than individual processes effectivity. 

This case study has been conducted at the department of Logistics at Gestamp HardTech in 

Luleå. The purpose of this case study was to map out and visualize the flow in the production 

after the hardening line, as well as investigate the possibility to reduce the lead time in the 

flow. In this case study 18 products were chosen and these products needed to be processed 

in multiple processes, including hot-stamping, laser cutting and welding. The chosen products 

were all components for vehicles frame and for the crash protection. The goal with the study 

was to develop and evaluate new production set-ups that could reduce the lead time in the 

processes after the hardening line. 

Interviews, observations and collecting of data logs from the production equipment has been 

used for this case study’s data collection. The collected data has later been used for the 

mapping and analysis of Gestamp HardTech’s current production flow. A literature review 

was conducted to base this study on previous research. To study how other automotive 

manufactures are working with achieving an efficient production flow, benchmarking was 

conducted at Volvo Cars Olofström and Scania Ferruform. Based upon the analysis of 

Gestamp HardTech’s current production flow, the literature review and the benchmarking, 

conceptual production set-ups were developed. 

Four different alternative production set-ups were developed with the aim to reduce the lead 

time in the production flow after the hardening line. The production set-ups focused on 

reducing the lead time by increasing the flexibility in the production flow. To analyze how 

the four developed alternative production set-ups were impacting the production flows lead 

time, a simulation model was created. The simulation model was based on the collected data 

and was verified continuously throughout the study by versed persons at Gestamp HardTech. 

The simulation model generated the possibility to study the complex correlation between an 

individual product’s production flow and its impact on the other 17 studied products lead 

time.  

The simulation of the different conceptual production set-ups all showed a reduced lead time 

in Gestamp HardTech’s production flow after the hardening line. The simulation model was 

programmed to totally satisfy the daily demand for all 18 products before the simulation 

model could satisfy next coming days demand. The four different conceptual production set-

ups required different vast investments. The four production set-ups showed a lead time 

reduction between 6 % and 33 % in the production flow after the hardening line. The results 

from the simulation and the benchmarking clearly indicated that an increased flexibility in a 

production set-up like Gestamp HardTech’s current set-up can reduce lead times. An 

increased flexibility also makes the production set-up less vulnerable to disturbances.    
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Terminologi 

Allkoll En strukturerad kvalitetskontroll där produkter granskas 

Batchtid Den värdeskapande tiden i en process för en hel batch innefattande 

stycktiden multiplicerat med batchstorleken, exklusive ställtid 

 

Efterbearbetning Samlingsnamn innefattande processer som behövs för färdigställandet 

av vissa produkttyper efter presshärdningen 

 

Fixtur Verktyg som fäster en specifik produkttyp i en maskin 

Förstärkning Förstärkning av det stansade materialet innan presshärdning för att 

produkten ska uppnå önskade egenskaper 

Härdlinje Består av en press, ugn och en robotcell som lastar ugnen med stansat 

och förstärkt material 

Lasercell En lasercell består av en fixtur och en 3D-laser 

Laserskärning En process där presshärdade produkter laserskärs för att uppnå önskad 

geometri 

Lastbärare Intern fraktsedel som specificerar produkt, batchnummer, 

nästkommande process och kvantitet 

Ledtid Tiden från att en produkt börjar tillverkas till att den är redo för 

leverans till slutkund 

 

Muttersvetsning En process där muttrar svetsas fast på presshärdade produkter 

OEE Maskinens totala effektivitet. 

Beräknas som:   

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 ∙ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 

 

PIA Produkter i arbete 

 

Presshärdning En process där stålmaterial värms upp och pressas för att materialet 

ska uppnå önskade egenskaper 

Process Innefattar de upprepade aktiviteter som utförs av en maskin 

innefattande in- och utlastning samt den utförda operationen 

Produktmix En mängd bestående av 18 produkter vars komposition representerar 

ett nytt kundavtal 

Produktionskampanj En körning i en maskin med en vald batchstorlek 

Sekundat material Produkter i flödet, både färdiga produkter och icke färdiga produkter, 

som måste granskas och eventuellt åtgärdas för att kunna åka vidare i 

flödet 

 



 

 

Stycktid Tiden det tar från det att materialet börjar förädlas till en produkt i en 

maskin till att förädlingen är slutförd i samma maskin, exklusive 

ställtid 

Ställtid Tiden det tar att ställa om en maskin från produktion av en produkttyp 

till en annan 

  

Svetscell En svetscell består av en eller flera svetsrobotar där muttrar svetsas 

fast på produkten 
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1 Inledning  
I följande avsnitt presenteras en bakgrund till studien, en företagsbeskrivning, en 

problembeskrivning, syftet och målet med studien samt studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Fordonsindustrin är idag en av de större industrierna på den globala marknaden med ett få 

antal globala fordonstillverkare och ett stort antal leverantörer (Akpinar & Zettinig, 2008). 

Den hårdnande konkurrensen inom fordonsindustrin har pådrivit att allt fler 

fordonstillverkare outsourcat stora delar av utveckling och tillverkning av komponenter, 

vilket medfört att leverantörer idag står för 70–80 % av det totala värdeskapandet (Bennett & 

Klug, 2012). 

Många fordonstillverkare erbjuder idag sina kunder att själva välja och kombinera ett stort 

antal moduler, vilket innebär att antalet varianter av en viss bilmodell kan bli mycket stort 

(Meyr, 2004). Övergången till en tillverkning som drivs av order från slutkunder, ställer krav 

på att fordonstillverkare och leverantörer kan anpassa sin produktion efter efterfrågan av 

specifika komponenter (Roehrich, Parry & Graves, 2011; Boysen, Emde, Hoeck & Kauderer, 

2015). Produktionsmixen inom fordonsindustrin kan således beskrivas som komplex, där 

kunden har varierande krav och behov (Boysen et al., 2015).  

Det vanligaste produktionsuppläget som producerande företag använder sig av är ett 

funktionellt produktionsupplägg (Yang, Chang & Yang, 2011). Enligt Bukchin och Tzur 

(2014) innebär ett funktionellt produktionsupplägg att fabrikslayouten är indelad efter olika 

tillverkningsprocesser. Detta betyder att maskiner är lokaliserade med andra liknande 

maskiner i fabriken (Bukchin & Tzur, 2014). Några betydande fördelar med ett funktionellt 

produktionsupplägg är enligt författarna att produktionsflödet blir flexibelt och har en låg 

störningskänslighet. Nackdelar med ett funktionellt produktionsupplägg innefattar bland 

annat att det blir långa transporter mellan processerna samt långa ledtider (Segerstedt, 2018). 

Inom tillverkningsindustrin har fokus börjat skifta från processers enskilda effektivitet till ett 

större fokus på flödets totala effektivitet (Storhagen, 2011). Detta skifte gör det även 

tydligare vilka processer som är värdeskapande och vilka som inte är lika viktiga för att skapa 

ett effektivt flöde. En fokusering på flödets totala effektivitet skapar bättre förutsättningar att 

se produktionen i sin helhet och undvika suboptimering (Storhagen, 2011).  

1.2 Företagsbeskrivning 
Gestamp Automoción är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar komponenter 

till fordonsindustrin (Gestamp, 2016). Gestamp Automoción är idag en av världens största 

underleverantörer inom fordonsindustrin (Gestamp, 2016). Koncernen har idag 36 000 

anställda, med en omsättning på drygt 7,5 miljarder euro och är verksamma i 21 länder med 

totalt 98 fabriker samt 12 utvecklingscenter (Gestamp, 2016).  

Gestamp HardTech är en enhet belägen i Luleå som producerar presshärdade komponenter 

till fordonsindustrin (Gestamp HardTech, 2017). HardTech var tidigare en del av SSAB, men 

är idag ett helägt dotterbolag till Gestamp Automoción som förvärvade HardTech 2004 

(Gestamp HardTech, 2017). I dagsläget har enheten i Luleå drygt 500 anställda, där ett 70-tal 

jobbar med forskning och utveckling, 70 inom verktygsutveckling och 350 inom produktion 

(Gestamp HardTech, 2017). 
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1.3 Problembeskrivning 
I dagsläget har Gestamp HardTech fokus på att maximera maskinutnyttjande för att tillgodose 

efterfrågan samt erhålla en kostnadseffektiv produktion. En klar majoritet av en produkts 

totala ledtid ligger den i lager, medan stycktiden i de olika processerna utgör en minimal 

andel av en produkts totala ledtid. Förstudier pågår angående hur nyinvesteringar i 

produktionen kan reducera de långa ledtiderna. Det finns således ett behov att undersöka 

möjligheterna till hur nya produktionsupplägg kan möjliggöra en förkortad ledtid. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga flödet i efterbearbetningen och undersöka möjligheterna 

att förkorta ledtiden i efterbearbetningen genom att effektivisera flödet av material. Målet 

med studien är att ta fram och utvärdera konceptuella produktionsupplägg som förkortar 

ledtiden. För att uppnå syftet och målet med studien har följande forskningsfrågor besvarats: 

1. Hur påverkar det valda produktionsupplägget flödet i produktionen? 

2. Vilka faktorer påverkar ledtiden i Gestamp HardTechs efterbearbetning? 

3. Hur kan ledtiden förkortas i Gestamp HardTechs efterbearbetning? 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka produktionsflödet i endast en härdlinje och det är 

Härdlinje 6. Endast ett urval av produkterna bearbetade i Härdlinje 6 kommer att beaktas i 

studien, närmare bestämt 18 stycken olika produkter. De processer i efterbearbetningsflödet 

som innefattas i studien är laserskärning och svetsning. Transporter mellan processerna 

kommer inte beaktas i studien och innefattas således inte i beräkning av ledtiden. 
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2 Metod  
I följande metodavsnitt presenteras de metoder som använts vid utförandet av studien.  

En sammanfattning av studiens metodval finns presenterat nedan i Tabell 1. En mer utförlig 

motivering och beskrivning av metodvalen följer löpande i avsnittet.  

Tabell 1 - Metodöversikt. 

Metod Val för studien 

Forskningssyfte Huvudsakligen deskriptivt med inslag av 

explanativt och explorativt  

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urval Icke-slumpmässig 

Datainsamling Primär- och sekundärdata 

 

2.1 Forskningssyfte 
Det finns flera olika forskningssyften som en studie kan anta och valet av forskningssyfte 

beror på vilken avsikt som forskaren har med studien (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).  

Författarna menar att det huvudsakligen finns tre stycken olika forskningssyften en studie kan 

använda sig av, alternativt en kombination av dessa. De tre forskningssyftena är explorativt, 

deskriptivt samt explanativt. I denna studie användes huvudsakligen ett deskriptivt 

forskningssyfte, dock med inslag av ett explanativt och explorativt syfte. 

Ett deskriptivt forskningssyfte strävar efter att kartlägga och beskriva händelser, personer 

eller situationer (Saunders et al., 2016). Ett explanativt forskningssyfte ämnar istället att 

beskriva och förklara varför eller hur ett visst problem, ämne eller fenomen uppstår eller 

fungerar, genom att se kausala relationer mellan olika variabler (Saunders et al., 2016). Ett 

explorativt forskningssyfte ämnar ställa öppna frågor för att öka förståelsen för ett problem, 

ämne eller fenomen som är relativt outforskat alternativt inte har definierats på ett entydigt 

sätt tidigare (Saunders et al., 2016).  

Anledningen till att studiens forskningssyfte huvudsakligen är deskriptivt är att studien 

strävar efter att beskriva och kartlägga produktionsflödet hos Gestamp HardTech. De 

explanativa inslagen i studien härrör från att en del variabler, som exempelvis ledtid, används 

för att förklara hur produktionsflödet fungerar. De explorativa inslagen syftar till att 

produktionsflödet på just Gestamp HardTech är ett relativt outforskat ämne i kontexten av ett 

examensarbete. 

2.2 Forskningsansats och forskningsstrategi 
En abduktiv metodansats varierar succesivt fokus mellan teori och empirisk data, vilket är en 

kombination av deduktiva och induktiva metoder (Saunders et al., 2016). En abduktiv 

metodansats har därför valts då studien växelvis varierar fokus mellan insamlad data och 

befintlig teori. 
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För att lyckas undersöka Gestamp HardTechs efterbearbetningsflöde har fallstudie valts som 

forskningsstrategi. En fallstudie är en undersökning av ett specifikt fall i dess naturliga miljö 

(Saunders et al., 2016). Fallstudier är icke-komparativa och är inte utformade för jämförelser 

mellan studiens fokusområde och andra studiers fokusområden (David & Sutton, 2016). Ett 

fokusområde kan exempelvis vara en individ eller ett företag (David & Sutton, 2016). 

2.3 Urval 
Den urvalsmetod som användes i studien var ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är en icke-

slumpmässig urvalsmetod där personer i urvalet leder vidare till andra relevanta personer 

(David & Sutton, 2016). I början av studien leddes författarna vidare till relevanta personer 

att intervjua av handledaren. Under studiens genomförande har författarna i allt större 

utsträckning blivit vidareledda av övrig personal allt eftersom författarnas förståelse för 

Gestamp HardTechs organisation ökat. 

2.4 Datainsamling 
Datainsamling och analys skedde genom både kvalitativa och kvantitativa metoder, detta 

kallas enligt David och Sutton (2016) för blandade metoder. Insamling av både primär- och 

sekundärdata gjordes i studien. Sekundärdata samlades in från Gestamp HardTechs 

dataloggar från processerna i produktionen samt från den genomförda litteraturstudien. All 

indata som användes från Gestamp HardTechs dataloggar är från verksamhetsåret 2017. 

Primärdata har samlats in från observationer i produktionen och intervjuer. Benchmarking har 

gjorts mot Volvo Cars i Olofström och Scania Ferruform i Luleå. Benchmarkingen har 

använts för att samla in primärdata och verka som inspiration vid utformning av de 

alternativa produktionsuppläggen. 

2.4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är enligt David och Sutton (2016) en studie där forskaren kartlägger vilken 

befintlig litteratur som finns på ett område. Enligt Creswell (2012) finns det tre anledningar 

till att en litteraturstudie utförs i en studie. Den första anledningen är för att skapa en initial 

förståelse över befintlig litteratur för att kunna generera relevanta forskningsfrågor. Den 

andra anledningen är att för att skapa en teoretisk referensram till studien. Den tredje 

anledningen är att i studiens diskussionskapitel kunna placera studien i ett större sammanhang 

av befintlig litteratur på området.  

Studiens litteraturstudie baserades på både vetenskapliga artiklar och faktabaserade böcker. 

Böckerna som användes var huvudsakligen kurslitteratur från logistik- och 

simuleringsområdet. Studien strävade efter att i största möjliga utsträckning använda 

vetenskapliga artiklar för att öka rapportens vetenskaplighet. Databaserna som användes i 

studien var Luleå Tekniska Universitet, ScienceDirect, Scopus, Google Scholar och Web of 

Science. En stor variation av olika sökord användes i studien, men de mest frekvent 

förekommande sökorden var: lead time reduction, production, logistics, Lean och simulation. 

Även kombinationer av dessa sökord användes tillsammans med andra mindre frekvent 

förekommande sökord.  

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes i studien för insamling av primärdata. Enligt David och Sutton (2016) 

kan en intervju antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Strukturen i intervjun syftar till 

hur standardiserade frågorna och dess karaktär är mellan olika genomförda intervjuer (David 
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& Sutton, 2016). En strukturerad intervju strävar därför efter en hög upprepningsbarhet 

mellan olika intervjuer, medan en ostrukturerad intervju lämnar större frihet till den 

intervjuade personen (David & Sutton, 2016). Saunders et al. (2016) tillägger att en intervju 

även kan vara semi-strukturerad, där frågor förberetts men anpassas efter rådande dialog. 

 

I studien användes både semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Alla 

intervjuer gjordes ansikte-mot-ansikte. De semi-strukturerade intervjuerna genomfördes 

huvudsakligen med de tre produktionsplanerarna för att få en förståelse för hur planeringen 

av produktionen fungerar idag. En intervjuguide till de semi-strukturerade intervjuerna kan 

ses i Bilaga 1. Ostrukturerade intervjuer skedde kontinuerligt under studien, dock med 

tyngdpunkt under studiens inledande fas. Dessa intervjuer skedde ute i produktionen med 

kunniga personer inom området för att generera data till nulägesbeskrivningen. 

 

2.4.3 Observationer 
Observationer är ett annat möjligt sätt att samla in data på och bygger på iakttagelser av en 

eller flera händelser (Saunders et al., 2016). Observationer kan ske antingen under 

kontrollerade förhållanden som i ett experiment, eller under naturliga förhållanden (David 

och Sutton, 2016). David och Sutton (2016) menar vidare att observationer även kan delas in 

i om observatörerna är deltagande eller endast åskådande.  

I studien gjordes observationer under naturliga förhållanden där en åskådarroll antogs. 

Observationer pågick kontinuerligt under studiens gång och utfördes ute i fabriken med syfte 

att öka förståelsen för hur produktionsflödet fungerade. Förutom generella observationer av 

de olika processerna i flödet utfördes observationer av produktionsplaneringen, där de olika 

produktionsplanerarna observerades i sitt planeringsarbete. Observationer gjordes även för 

klockning av stycktider i processer där inte tillräcklig data hade registrerats i dataloggarna. 

Dokumentering skedde i direkt anslutning till observationen och utfördes av båda författarna 

för att minimera risken för feltolkningar.  

2.4.4 Benchmarking 
Under studien har benchmarking gjorts mot Volvo Cars i Olofström och Scania Ferruform i 

Luleå och använts för att samla in primärdata och jämföra olika produktionssätt. Volvo Cars 

enhet i Olofström valdes då denna produktionsenhet är en av de få industrier i Sverige som 

presshärdar komponenter till fordonsindustrin. Observationer och ostrukturerade intervjuer 

med flertalet personer genomfördes under besöket och bidrog till ökad förståelse för olika 

produktionsupplägg och dess påverkan på produktionsflödet. Scania Ferruform valdes då 

företaget också verkar inom fordonsindustrin och har liknande typer av efterbearbetning av 

sina produkter. På Scania Ferruform genomfördes observationer samt en ostrukturerad 

intervju med en person på logistikavdelningen.  

2.5 Simulering 
Studien använde simulering som metod för att visualisera och kartlägga produktionsflödet. 

Innan en modell skapades i ett specifikt simuleringsprogram utarbetades en konceptuell 

modell. Den konceptuella modellen innehöll vilken input modellen skulle använda, samt 

vilken output modellen skulle generera. Även antaganden och förenklingar fanns med i den 

konceptuella modellen. När den konceptuella modellen var fullständig skapades en 

simuleringsmodell. Simuleringsprogrammet som användes var Simul8, som är en produkt av 

Simul8 Corporation. Simul8 är uppbyggt genom att block av olika typer placeras ut och 
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kopplas ihop med ruttpilar för att visualisera ett flöde. Ruttpilarnas riktning bestämmer 

flödets riktning. Objekten som transporteras i flödet kallas i Simul8 arbetsobjekt och är i 

studiens studerade flöde de 18 olika produkterna som tillverkas. 

Det finns fyra olika typer av block i Simul8: startpunkter, arbetsstationer, köer och 

slutpunkter. En startpunkt representerar ett inflöde i modellen, vilket i denna studie är en 

inkommande order av en viss produkttyp. I startpunkten kan ankomstintervallet för 

inkommande arbetsobjekt redigeras. Arbetsstationer är en aktivitet där arbetsobjektet 

bearbetas på ett eller annat sätt. I studiens modell representerar arbetsstationerna aktiviteterna 

presshärdning, laserskärning och muttersvetsning. I köerna lagras arbetsobjekten i väntan på 

att få bli bearbetade i arbetsstationerna. Slutpunkterna representerar när arbetsobjektet lämnar 

systemet. En principiell bild över Simul8:s uppbyggnad kan ses i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1 - Principiell bild över Simul8:s uppbyggnad. 

2.5.1 Studiens simuleringsmodell 

Studiens utarbetade simuleringsmodell baserades på Gestamp HardTechs nuvarande 

produktion och flöde inom studiens avgränsningar, se Bilaga 2. Simuleringsmodellen som 

användes var en diskret händelsestyrd simulering. I denna modell innebar detta att det som 

drev modellen framåt var när olika händelser skedde och inte tiden i sig. Exempel på 

händelser i modellen var när en order anlände eller en maskin bearbetade en produkt. Den 

utarbetade simuleringsmodellen simulerade produktionen under 365 dagar, enligt Gestamp 

HardTechs nuvarande skiftgång.  

Varje process i simuleringsmodellen programmerades utifrån verkliga data som samlats in 

från dataloggar i produktionen samt egna genomförda mätningar, se Tabell 2. Detta innebär 

att varje process styrs utifrån vilken produkt som bearbetas, vilket bestämmer den 

produktspecifika batchstorleken, stycktiden, ställtiden och nödvändig bemanning.  

Tabell 2 - Indata till simuleringsmodellen. 

Indata som användes i 

simuleringsmodellen 

Enhet 

Efterfrågan från slutkund  Antal produkter (per produkttyp) 

Batchstorlek  Antal produkter (per produkttyp och per 

maskin) 

Stycktider Sekunder (per produkttyp och per maskin) 

Ställtider Sekunder (per produkttyp och per maskin) 

Bemanning Antal operatörer (per maskin) 

Simuleringsmodellen programmerades även till att vara ett dragande system, där efterfrågan 

från slutkund driver produktionen. Detta innebär att varje process styrs av nästkommande 

process behov. Kundefterfrågan i simuleringsmodellen programmerades på produktnivå i 

ordning efter den dagliga varierande efterfrågan från 2017. Detta medför att 

simuleringsmodellen måste tillfredsställa efterfrågan från kund i den verkliga ordningen, 
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vilket säkerställer att produktionen sker efter kundernas behov. Defekter på de olika 

produkterna som uppstår i olika processer har inte beaktats i simuleringsmodellen. Även 

transporttiden mellan de olika processerna har inte inkluderats i den ledtid som 

simuleringsmodellen beräknar. Efter genomförd simulering exporterades vald mätdata för 

varje enskild enhet, process och lager till andra programvaror för vidare analys En mer 

ingående beskrivning av simuleringsmodellen och dess logik som användes i studien kan 

läsas om senare i rapporten i avsnitt 7. 

2.5.2 Validering och verifiering av simuleringsmodellen 

Validering av simuleringsmodellen gjordes genom att kontinuerligt jämföra datormodellen 

mot studiens syfte för att säkerhetsställa att modellen var tillräckligt precis för studiens syfte. 

I de fall där förenklingar av modellen var möjliga utan att påverka modellens förmåga att 

uppnå studiens syfte, gjordes detta för att minska modellens komplexitet. Verifiering gjordes 

via diskussion med insatta personer inom företaget, detta för att säkerhetsställa tillhörande 

indatas riktighet i förhållande till verkligheten. Förutom verifiering av indata verifierades att 

de uppmodellerade processerna i simuleringen fungerade i linje med hur processerna 

uppträder i verkligheten. Även denna verifiering gjordes i tät anslutning med personer med 

god processkännedom inom företaget.  

2.6 Organisation 
Studien använde en organisation bestående av en projektgrupp, en stödgrupp och en 

styrgrupp. Projektgruppen bestod av författarna till denna studie och utförde samtliga 

aktiviteter för att uppnå studiens mål. Stödgruppen fungerade som ett stöd genomgående 

under studien, där regelbundna möten hölls för att föra studien framåt. Denna grupp bestod av 

åtta personer med varierande yrkesroller för att möjliggöra flera olika synvinklar av studien. 

Styrgruppen säkerhetsställde att studien låg i linje med företagets övergripande mål, stämde 

av hur studien fortskred tidsmässigt och genererade kontinuerlig feedback på arbetet. 

Styrgruppen bestod av fem personer.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
En studies validitet är vilken grad den insamlade data mäter det som studien ämnar mäta 

(Saunders et al., 2016). Att en forskningsstrategi i form av fallstudie användes var en 

förutsättning som möjliggjorde att kunna undersöka just Gestamp HardTechs 

produktionsflöde. I ett försök att stärka validiteten har författarna försökt tydliggöra för de 

intervjuade personerna vad syftet med studien varit, för att kunna få så relevanta svar som 

möjligt av respondenterna. 

 

En studies reliabilitet är hur väl den valda metoden för datainsamlingen genererar konsistenta 

resultat om en identisk datainsamling skulle göras igen (Saunders at al., 2016). I de fall där 

indata i form av stycktider behövde klockas, skedde detta i en del fall enskilt av de två 

författarna. Detta gjordes i ett försök att stärka reliabiliteten genom att jämföra tiderna som 

klockats upp. För svårbearbetade produkter med erkänt osäkra stycktider genomfördes 

upprepande mätningar vid separata tillfällen för att sedan beräkna ett medelvärde av 

stycktiden.  

  

Observationer utförda ute i produktionen genomfördes kontinuerligt under studiens gång och 

inte endast vid enskilda tillfällen. Detta gjordes för att skapa en förståelse för produktionen 
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och dess flöde över tid och inte bara skapa en ögonblicksbild. I de observationer och 

intervjuer som genomförts har dessutom båda författarna medverkat för att minimera risken 

för partiskhet från en enskild individ. Författarna hade ingen vinning av att gå in i studien 

med förutbestämda svar, då författarna inte skulle ha något tydligt incitament att göra detta.  
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3 Teori 
I följande avsnitt presenteras den teori som anses vara relevant för studiens omfattning och 

som studien är förankrad i. Teorin innehåller en bred introduktion till logistik, Lean, 

varierande produktionsupplägg, faktorer som påverkar ledtid samt simulering.  

3.1 Logistik som begrepp 
Begreppet logistik har idag flertalet olika definitioner och har genom åren gjort en resa från 

att enbart associeras med transporter av varor till att numera även involvera styrning av hela 

försörjningskedjor. Enligt Segerstedt (2018) är logistik ett övergripande begrepp som 

innefattar strävan efter att forma effektiva flöden. Effektiva flöden innefattar både flödet 

mellan en kund och en leverantör såväl som flödet i en hel försörjningskedja med flera 

kunder och leverantörer (Segerstedt, 2018). Jonsson och Mattsson (2011) definierar 

begreppet logistik som läran om effektiva materialflöden, där materialflödet innefattar flödet 

hela vägen från råvara till färdig produkt. Författarna menar att planering, styrning och 

organisering av materialflödet inryms i begreppet logistik.  

Ett materialflöde kan antingen vara av en tryckande karaktär eller en dragande karaktär 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Ett tryckande system baseras på prognoser, där 

produktionen startas redan innan kunden har initierat ett behov (Krajewski et al., 2013). I ett 

dragande system är det istället kundens faktiska behov som startar produktionen, snarare än 

det prognosticerade behovet (Krajewski et al., 2013). Segerstedt (2018) menar att det alltid är 

en viktig men svår balansgång mellan kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjning 

i ett logistiksystem. Exempelvis kräver en hög servicenivå med snabba leveranser i regel ett 

stort lager med mycket bundet kapital.  

3.2 Lean Production 
Segerstedt (2018) definierar Lean Production som en filosofi som ämnar att systematiskt 

fokusera på att maximera värdeskapande processer och eliminera allt icke-värdeskapande. Att 

fokusera på värdeskapande processer och eliminera onödiga processer är inget unikt för just 

filosofin bakom Lean production, det unika med filosofin är att det synliggör problem med 

produktionsplanering och administration (Segerstedt, 1999). Vidare menar Bergman och 

Klefsjö (2012) att en central del inom Lean Production är att sätta kunden i centrum och 

fokusera på de processer som skapar värde för kunden.  

Lean Production har sitt ursprung i den amerikanska fordonsindustrin från början av 1900-

talet, men det var framförallt i Japan efter andra världskriget som Lean Production 

utvecklades och fick mest genomslag (Shah & Ward, 2007). Toyota var ett av de japanska 

företag som var tidiga med att implementera Lean Production i sin verksamhet, vilket har 

varit en av anledningarna till deras stora framgångar (Van Weele, 2010). Efter de japanska 

företagens framgångar på den globala marknaden började allt fler västerländska biltillverkare 

förstå fördelarna med Lean Production och började själva implementera Lean Production 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Inom Lean Production kan onödiga processer och slöserier delas in i de åtta olika 

kategorierna överproduktion, onödiga rörelser, onödiga lager, omarbeten och kassationer, 

väntan, onödiga transporter, överarbete och medarbetarnas outnyttjade kreativitet (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Lean Productions genomslag och utbredning inom framförallt 

tillverkningsindustrin har lett till stora förändringar och ökad produktivitet (Van Weele, 
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2010). Inom fordonsindustrin har Lean production bidragit till en allt större omställning från 

tryckande tillverkning till dragande tillverkning (Meyr, 2004). Lean Production har även 

bidragit till ett ökat fokus på reducering av höga lagernivåer inom tillverkningsindustrin och 

användandet av konceptet Just-in-Time (Krajewski et al., 2013). 

3.3 Produktionsupplägg 
Det finns en stor variation av olika produktionsupplägg som kan användas i en produktion. 

Olhager (2013) kategoriserar fyra vanliga produktionsupplägg som fast position, funktionell 

verkstad, flödesgrupp samt linjetillverkning.  

3.3.1 Fast position 

När tillverkning sker av stora och otympliga produkter är det praktiskt fördelaktigt att 

produktionen är lokaliserad på en fast plats (Olhager, 2013). Exempel på produkter är hus 

eller broar, där den tillverkade produkten är svår eller omöjlig att flytta (Olhager, 2013). 

Eftersom det inte finns några alternativa sätt att tillverka produkter av den här typen går det 

inte att prata om för- eller nackdelar med detta produktionsupplägg jämfört med andra 

produktionsupplägg (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3.2 Funktionell verkstad 

Tillverkare som levererar komponenter till större företag där efterfrågan varierar över tid i 

både kvantitet och typ, använder ofta ett funktionellt produktionsupplägg (Olhager, 2013).  

Ett funktionellt produktionsupplägg innebär att fabrikslayouten är anpassad efter olika 

tillverkningsprocesser, vilket betyder att maskiner är lokaliserade med andra liknande 

maskiner i fabriken (Bukchin & Tzur, 2014). Tillverkningsprocesser av en bestämd typ 

genomförs följaktligen inom ett område avgränsat från övriga tillverkningsprocesser 

(Olhager, 2013). Ett funktionellt produktionsupplägg har därför fördelen att det är flexibelt 

och ökade produktionsvolymer och produktion av nya produkttyper behöver inte bli 

svårimplementerat (Olhager, 2013). Funktionella produktionsupplägg är i regel mindre 

störningskänsliga jämfört med övriga produktionsupplägg, med anledning av att maskiner 

inom samma funktionella grupp många gånger kan ersätta varandra (Jonsson & Mattsson, 

2011).  

Nackdelar med ett funktionellt produktionsupplägg innefattar bland annat att det blir ett 

komplext flöde med många och långa transporter mellan processerna samt långa ledtider 

(Segerstedt, 2018). Eftersom flödet i ett funktionellt produktionsupplägg kan begränsas av 

både maskiner och bemanning, strävas det ofta efter en hög beläggningsgrad (Olhager, 2013). 

För att nå en hög beläggningsgrad och säkerhetsställa att det hela tiden finns material att 

bearbeta används vanligen höga nivåer av PIA (Olhager, 2013). Höga nivåer av PIA leder till 

hög kapitalbindning, vilket inte alltid är ekonomiskt fördelaktigt (Jonsson & Mattsson, 2011). 

I Figur 2 kan en visualisering av ett funktionellt produktionsflöde ses.  

 

Figur 2 - Visualisering av ett funktionellt produktionsupplägg enligt Olhager (2013). 



11 

 

3.3.3 Flödesgrupp 

Flödesgrupp är ett produktionsupplägg där produkter med samma, eller åtminstone väldigt 

lika tillverkningsprocesser och bearbetningsföljd placeras tillsammans i separata grupper 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Skillnaden mellan ett funktionellt produktionsupplägg och en 

flödesgrupp är att i en funktionell produktion placeras maskiner utefter funktion, medan i 

flödesgruppen är det produkttyperna som styr upplägget (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Olhager (2013) menar att flödesgrupper har utvecklats ur det funktionella 

produktionsupplägget i syfte att förkorta ledtider, förenkla planering och minska 

kapitalbindning. Maskinutnyttjandet på enskilda maskiner inom flödesgruppen kan dock ofta 

minska som en följd av implementering av produktionsupplägget (Olhager, 2013). För att 

använda flödesgrupper krävs få produkttyper och höga volymer (Olhager, 2013). Segerstedt 

(2018) menar dock att det idag är sällsynt med helt funktionella verkstäder utan inslag av 

flödesgruppstänket, eftersom fördelarna med flödesgrupper är så många. I Figur 3 nedan kan 

en visualisering av flödesgrupp som produktionsupplägg ses. 

 

Figur 3 - Visualisering av flödesgrupp som produktionsupplägg enligt Olhager (2013). 

3.3.4 Linjetillverkning 

En linjetillverkning kategoriseras av att alla processer är direktanslutna och produkten går 

direkt till nästkommande process (Segerstedt, 2018). Ett produktionsflöde utformas genom att 

de olika operationerna placeras i den följd de ska utföras i en efterföljande linje (Olhager, 

2013). Linjetillverkning är vanligt vid massproduktion där produkterna är standardiserade 

(Olhager, 2013). Några av fördelarna med linjetillverkning är att en kort ledtid kan uppnås, 

mindre kapitalbindning samt mindre interna transporter (Segerstedt, 2018). Nackdelarna med 

linjetillverkning är att produktionen blir störningskänslig och inte kan anpassas till andra 

produkter (Segerstedt, 2018). I Figur 4 nedan är linjetillverkning som produktionsupplägg 

visualiserat.  

 

Figur 4 - Visualisering av linjetillverkning som produktionsupplägg enligt Olhager (2013). 
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3.4 Faktorer som påverkar ledtid 
Det finns många olika faktorer som kan påverka ledtiden i en produktion och Johnson (2003) 

identifierade sex olika faktorer som påverkar ledtiden. De sex faktorerna som identifierades 

av Johnson (2003) är: 

• Ställtid  

• Batchstorlek 

• Transport 

• Stycktid 

• Variationer 

• Maskinutnyttjande 

Långa ställtider i maskiner är en faktor som direkt påverkar ledtiden i en produktion 

(Johnson, 2003). Ju längre ställtider, desto längre måste produktionen vänta föra att kunna 

köra nästa produktionskampanj (Johnson, 2003). Även stycktiden påverkar ledtiden, trots att 

de många gånger är minimala i jämförelse med ställtiden (Johnson, 2003).  

Batchstorlek definieras enligt Johnson (2003) som antalet produkter av samma typ som 

bearbetas tillsammans innan en omställning av maskinen görs till en annan produkttyp. Om 

ställtiderna i produktionen kan reduceras blir det även motiverat att minska batchstorlekarna 

(Krajewski et al., 2013). Väntetiden för en batch innan bearbetning i en maskin är direkt 

kopplad till tidigare körd batch och påverkar den totala ledtiden (Johnson, 2003) 

Onödiga transporter är som tidigare nämnt ett av de åtta slöserierna inom Lean och har 

inverkan på ledtiden. Eftersom transporter inte bara är resurskrävande utan tidskrävande, 

inkluderas den extra transporttiden till den totala ledtiden (Johnson, 2003). Variationer är en 

stor anledning till att ett flöde kan ha kraftigt varierande ledtider (Johnson, 2003). Variationer 

kan ta sig utryck i alla delar av ett produktionsflöde, exempelvis variationer i batchstorlek 

och stycktider (Johnson, 2003). Sådana variationer gör ett produktionsflöde svårplanerat och 

leder i praktiken till att köerna mellan produktionsprocesserna ökar (Johnson, 2003). 

Enligt Segerstedt (2018) leder en hög utnyttjandegrad av maskiner till långa ledtider. En hög 

utnyttjandegrad är speciellt förrädiskt när variationer i systemet förekommer, eftersom den 

förlorade tiden inte kan köras ikapp. Johnson (2003) fyller i att sannolikheten att maskinen 

arbetar och att en inkommande batch måste vänta är större vid ett högt maskinutnyttjande, 

vilket påverkar ledtiden negativt. I Figur 5 nedan kan förhållandet mellan ledtid och 

maskinutnyttjande beskrivet av Segerstedt (2018) utläsas grafiskt. 
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Figur 5 - Förhållandet mellan utnyttjandegrad och ledtid (Segerstedt, 2018). 

Trots att de matematiska sambanden kopplade till ledtidsreducering är allmänt kända och 

förankrade i litteraturen har de inte fått något riktigt genomslag i praktiska sammanhang 

(Treville, Shapiro & Hameri, 2004). En anledning till detta är enligt författarna att de 

matematiska sambanden förekommer i litteraturen, men inte i managementlitteratur kopplat 

till ledtidsreducering. Många chefer är dessutom omedvetna om de matematiska sambanden, 

vilket skapar en allmän övertygelse att ledtidsreducering är svårt och kostsamt (Treville et al., 

2004).  

3.5 Simulering 
Simulering är en digital imitation av ett verkligt system, där syftet är att bättre förstå systemet 

och förbättra det systemet (Robinson, 2014). Ett system kan beskrivas som en grupp av 

objekt som integrerar och verkar med varandra för att uppnå ett visst syfte (Banks, 2005). Ett 

system kan vara allt från ett politiskt system, jordens klimatsystem eller ett 

produktionssystem i en tillverkande fabrik (Robinson, 2014). En av de främsta anledningarna 

till att simulering används som verktyg är enligt Oliveira, Lima och Montevechi (2016) för 

att skapa beslutsunderlag. 

Innan en simulering skapas i ett specifikt datorprogram bör en konceptuell modell utformas, 

detta för att försöka avspegla den verklighet som simuleringen ämnar undersöka (Banks, 

2005). Med konceptuell modell menas en icke programspecifik beskrivning av den 

kommande digitala simuleringsmodellen (Robinson, 2014). En konceptuell modell bör 

innehålla syfte och mål med simuleringen, modellens input och vilken output modellen ska 

generera, samt antaganden och förenklingar med modellen (Robinson, 2014). Det finns 

modeller som kan användas för att optimera ett system och ta fram exakta svar, som 

exempelvis linjär programmering. En simuleringsmodell har inte detta optimeringssyfte. 

Simuleringsmodellen förutspår utförandet av ett system baserat på givna inputs till modellen. 

Med andra ord försöker en simuleringsmodell ge en speglande bild av ett förutbestämt 

scenario med givna inputs (Robinson, 2014). 

3.5.1 Diskret vs kontinuerlig simulering 

En simulering kan vara antingen diskret eller kontinuerlig (Robinson, 2014). Skillnaden 

mellan en diskret och en kontinuerlig simulering ligger i hur modellen hanterar tid och olika 

händelser i systemet (Banks, 2005). I en diskret simulering är uppdateringen av 

simuleringstiden händelsestyrd, tiden uppdateras och stegar kronologiskt framåt varje gång 

en händelse sker. En händelse kan exempelvis vara att en order anländer i systemet eller att 
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en process bearbetar en produkt. En kontinuerlig simulering uppdaterar istället systemet 

kontinuerligt med ett förutbestämt tidsintervall som är fixt, oberoende om en händelse sker i 

systemet eller inte. (Robinson, 2014) 

3.5.2 Fördelar och nackdelar med simulering 

En fördel med simulering enligt Robinson (2014) är att det är ekonomiskt fördelaktigt att 

experimentera i ett simuleringsprogram jämfört med att manipulera verkligheten. En 

förändring innefattande ett knapptryck i simuleringsprogrammet kan motsvara stora 

omställningar i verkligheten. Det kan betyda att det verkliga systemet måste stå stilla under 

omställningen, vilket kan bli väldigt kostsamt när systemet är ett produktionssystem. 

Ytterligare fördelar med simulering är enligt Banks (2005) möjligheten att snabbspola eller 

sakta ner tiden i scenariot som undersöks. En simulering skapar även möjligheter att upptäcka 

samband mellan olika variabler och enskilda variablers påverkan på systemet på ett visuellt 

sätt (Banks, 2005).  

Att använda simulering är inte enbart förknippat med fördelar, utan det finns även en del 

nackdelar. Enligt Robinson (2014) är simuleringsprogram både dyra och tidskrävande att 

använda. Banks (2005) adderar att det även behövs betydande kunskap om simulering för att 

lyckas upprätta en funktionsduglig modell. 

3.5.3 Tolkning av simuleringsresultat 

En simuleringsmodell kan aldrig avspegla verkligheten till hundra procent och det är inte 

heller det som primärt bör eftersträvas vid utformandet (Pidd, 2009). Modellen bör istället 

fokusera på en så förenklad design som möjligt för att kunna avspegla verkligheten 

tillräckligt väl och samtidigt uppfylla syftet med simuleringen (Pidd, 2009). 

För att kunna avgöra hur användbar en simuleringsmodell är och hur resultatet bör tolkas 

används begreppen verifiering och validering. Verifiering är enligt Robinson (2014) 

processen att säkerhetsställa att den utformade konceptuella modellen har blivit överförd med 

tillräcklig precision till en digital simuleringsmodell. Exempelvis kan data som stycktider och 

bemanning framtaget i den konceptuella modellen jämföras med data inmatat i datormodellen 

(Robinson, 2014). Ytterligare ett sätt att verifiera en simuleringsmodell är enligt Banks 

(2005) att skapa ett logiskt flödesschema med samtliga aktiviteter med tillhörande 

beslutspunkter. Det logiska flödesschemat kan användas för att säkerhetsställa att samtliga 

berörda aktiviteter är beaktade i datormodellen (Banks, 2005).  

Validering är processen för att säkerhetsställa att datormodellen är tillräckligt precis för 

simuleringens syfte (Robinson, 2014). Innan valideringen görs behövs med andra ord ett 

tydligt syfte med modellen för att kunna validera den (Robinson, 2014). Om verifiering är att 

bygga en modell rätt, är validering att bygga rätt modell (Banks, 2005). Validering är ett 

binärt beslut som kan besvaras med ett ja eller ett nej (Robinson, 2014). Antingen är 

modellen tillräckligt precis i förhållande till studiens syfte, eller är den inte det (Robinson, 

2014).  Validering utförs genom att jämföra simuleringsmodellens uppträdande i förhållande 

till verkligheten och försöka minimera diskrepansen (Banks, 2005). Både verifiering och 

validering är inga statiska processer utan genomförs kontinuerligt genom en 

simuleringsstudie (Robinson, 2014). 
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4 Nulägesbeskrivning 
I följande avsnitt kommer en beskrivning över nuläget av Gestamp HardTechs produktion att 

göras. Syftet är att skapa en övergripande bild hur produktionsupplägget ser ut idag, för att i 

senare delen av rapporten kunna komma med förslag på alternativa produktionsupplägg. 

Nulägesbeskrivningen är baserad på intervjuer, observationer och dataloggar från maskiner 

i produktionen.  

4.1 Gestamp HardTechs produktion 
Gestamp HardTechs produktion är baserad på varmformning av höghållfast stål, kallat 

presshärdning. Produktionen är orderbaserad och produktionen är således helt styrd av 

kundens faktiska efterfrågan. Tillverkningen utgörs av ett hundratal unika produkter, vilket 

leder till ett komplext produktionsflöde. Fabriken i Luleå är idag funktionsuppdelad där 

processer av samma typ är lokaliserade i närheten av varandra. Det nuvarande 

produktionsupplägget leder till långa ledtider där produkterna ligger majoriteten av sin totala 

ledtid i mellanlager. Med anledning av funktionsuppdelningen sker det många 

trucktransporter mellan lager och processerna. Det finns olika mellanlager i fabriken där 

produkter i arbete ligger och väntar på att bearbetas i nästa process. En bild på ett mellanlager 

kan ses i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6 - Mellanlager där material väntar på bearbetning i nästkommande process. 

4.2. Nedbrytning av flödet 
Produktionen av presshärdade komponenter hos Gestamp HardTech kan delas upp i de tre 

principiella processtegen: stansning, presshärdning och efterbearbetning. Mellan varje 

processteg finns det ett lager inför kommande process. Dessa mellanlager är av varierande 

storlek och det finns inget systematiskt arbetssätt som företaget jobbar med idag för styrning 

av lagren. Tumregeln som försöker efterföljas är dock att det ska finnas fem dagars lager av 
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varje produkt mellan varje process. Det första processteget är att det valda materialet stansas 

och beroende på produkt kan det stansade materialet behöva förstärkas innan 

presshärdningen. 

Det andra principiella processteget är presshärdning, där materialet först värms upp i en 

industriugn för att sedan pressas. Detta processteg ger materialet dess önskade egenskaper. 

För att uppnå önskat resultat är det kritiskt att temperaturen, presstrycket och presstiden 

anpassas efter den specifika produkten. Det finns idag flertalet olika härdlinjer med 

varierande storlek och kapacitet. Beroende på produkt kan det presshärdade materialet vara 

färdigt att skickas till slutkund eller behöva bearbetas ytterligare. 

Det tredje och sista principiella processteget är att det presshärdade materialet efterbearbetas. 

Beroende på produkttyp kan efterbearbetningen innefatta stansning, laserskärning, blästring 

och muttersvetsning. Internt mellan alla processer inom efterbearbetningen finns det 

mellanlager. De färdiga produkterna går sedan till ett externt färdigvarulager där den absoluta 

majoriteten av färdiga produkter lagras innan transport till kund. En övergripande illustration 

av flödet finns visualiserad nedan i Figur 7.  

 

Figur 7 - En övergripande illustration av Gestamp HardTechs produktionsflöde. 

4.2.1 Förvaring och inköp av plåtrullar 

Tillverkningsprocessen inleds med inköp av härdbart stålmaterial, vilket beroende på 

plåtrullens storlek levereras i varierande vikt på mellan 11 till 17 ton. Samtliga av Gestamp 

HardTechs produkter har varierande krav på det härdbara stålmaterialets dimensioner, 

ytfinhet och legering. Den absoluta majoriteten av Gestamp HardTechs lager av inköpt 

härdbart stålmaterial förvaras hos en extern aktör på en närliggande ort. Där förvaras cirka 

fem veckor av kundens behov omräknat i plåtrullar. I Gestamp HardTechs egna lokaler finns 

begränsat med lageryta och där förvaras endast material som ska stansas närmsta dygnen. En 

bild på plåtrullarna kan ses i Figur 8 nedan. 
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Figur 8 - Plåtrullar av varierande storlek. 

4.2.2 Stansning och förstärkning  

Idag har Gestamp HardTech flera stanslinjer och robotceller för förstärkning. Dessa processer 

är helt separerade. Det härdbara stålmaterialet stansas ut efter den specifika produktens mått 

och geometri. Varje produkt behöver ett specifikt stansverktyg, vilket behöver bytas vid 

stansning av en ny produkt. En operatör övervakar stansningsprocessen av den nuvarande 

produkten medan en annan operatör förbereder kommande produktionskampanj. En bild på 

stanslinjen kan ses i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9 - Stanslinje. 

Beroende på produkt kan det urstansade materialet behöva förstärkas innan presshärdningen. 

Förstärkning av det urstansade materialet sker genom att en industrirobot svetsar fast en 
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förstärkning, vilket gör att ett presshärdat krockskydd absorberar och deformeras på ett 

eftersträvat sätt. Drygt 12 % av alla stansade ämnen förstärks i dagsläget. En bild på en 

förstärkningscell kan ses i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10 - Förstärkningscell. 

Det urstansade och eventuellt förstärkta materialet lastas på pallar som erhåller en lastbärare 

som specificerar produkt, batchnummer och den lastade kvantiteten. Pallarna med materialet 

transporteras sedan med truck till antingen ett mellanlager eller till efterföljande process.  

4.2.3 Presshärdning 

Presshärdning är en komplex process i vilken det urstansade och eventuellt förstärkta 

materialet värms upp i en ugn och sedan pressas under högt tryck. För att det presshärdade 

materialet ska få de eftersträvade egenskaperna är det kritiskt att atmosfären, temperaturen, 

presstrycket, och nedkylningen i ugnen anpassas för varje specifik produkt. Detta medför att 

den absoluta majoriteten av produkterna endast kan presshärdas i en specifik härdlinje. 

Gestamp HardTech har för närvarande flera aktiva härdlinjer med varierande storlek och 

kapacitet. Det finns härdlinjer av storlekarna liten, mellan och stor. Skillnaden mellan 

härdlinjernas storlek är kopplat till hur många banor respektive härdlinje har på rullbandet 

som förser pressen med material. En liten härdlinje har en bana, en medium har två och en 

stor har fyra banor. En härdlinje klassificerad som stor kan således få ut fler produkter per 

slag än en mindre härdlinje.  

Vid byte av produkt i en härdlinje behöver pressverktyg bytas. Bytet av pressverktyg är 

tidskrävandet, detta då en del pressverktyg har uppvärmda zoner som behöver kylas ned 

innan verktyget kan bytas samt eventuellt förvärmas inför en ny produktionskampanj. Dessa 

byten påverkar ledtiden i flödet och omställningarna i härdlinjerna tar i snitt mellan 50–100 

minuter. Presshärdade produkter lastas av operatörer i produktanpassade emballage. Vid 

fullastat emballage fästs en lastbärare som specificerar produkt, produktionskampanj och 

kvantitet. Beroende på härdlinjens storlek och i viss mån produkttyp, behöver härdlinjen vara 
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bemannad med olika antal operatörer för att kunna sköta processen. De fullastade emballagen 

transporteras sedan till ett mellanlager inför nästkommande process. 

4.2.4 Efterbearbetning 

Efterbearbetning är en övergripande process där en del produkter behöver bearbetas efter 

presshärdningen och kan bestå av ett flertal underprocesser. För att uppnå önskad geometri 

kan produkterna behöva laserskäras eller stansas, för önskad ytfinhet behöver vissa produkter 

blästras och en del produkter behöver även muttersvestas.  

4.2.4.1 Laserskärning 

För närvarande används flera lasrar i efterbearbetningen. De flesta produkter kan enbart 

laserskäras i en specifik lasercell, medan ett fåtal produkter kan laserskäras i flera laserceller. 

Produkter som kan laserskäras i flera laserceller har varierande stycktider och andel defekter i 

de olika lasercellerna, detta gör att samtliga produkter har en optimal stycktid i en specifik 

lasercell. Omställningar för byte av fixturer måste göras i lasercellerna och ställtiden är 

liknande som för härdlinjerna, drygt 50–100 minuter. En operatör övervakar laserskärningen, 

placerar en ny produkt i fixturen samt lastar emballagen med färdigskurna produkter. Vid 

laserskärning av vissa produkter behövs två operatörer för att lyfta av färdigskurna produkter 

och placera nya produkter i fixturen. 

4.2.4.2 Efterstansning 

Efterstansning av presshärdade produkter sker i en press och är likt laserskärning en 

underprocess inom efterbearbetningen för att uppnå önskad geometri av produkten. Det är 

dock endast ett fåtal produkter som stansas efter produkten blivit presshärdad. Förhållandet 

mellan de totala volymerna i efterstansning och laserskärning är dock väldigt lika, vilket kan 

ses i Figur 11 nedan.  

 

Figur 11 - Förhållande mellan laserskärning och efterstansning. 

Jämfört med laserskärning är efterstansning av presshärdade produkter mindre 

kostnadseffektivt och kräver större investeringar. Efterstansning har även begränsningen att 

det saknas möjligheter att finjustera fixturen i efterhand. Trenden inom industrin är att 

laserskärning mer och mer håller på att konkurrera ut efterstansning som metod. 

52%
48%

Laserskärning vs efterstansning

Laserskärning Efterstansning



20 

 

4.2.4.3 Blästring 

Produkter som inte har legeringen med namnet Usibor behöver blästras efter presshärdningen 

för att uppnå önskad ytfinhet. I nuläget är det mindre än en procent av alla produkter som inte 

har legeringen Usibor. Ingen ställtid finns på blästern, utan processen fortskrider utan att 

fixturbyte behöver göras. Blästringen sker genom att små fasta partiklar transporteras i 

luftströmmar med mycket hög fart och krockar mot ytan på produkten, detta för att skapa den 

önskade ytfinheten. 

4.2.4.4 Muttersvetsning 

Efter presshärdningen och laserskärningen behöver en del produkter ytterligare 

efterbearbetning i form av muttersvetsning. Det finns i dagsläget flera olika svetsceller med 

tillhörande robotar i varje cell. Det finns även flera manuella svetsstationer som används för 

svetsning av ett fåtal produkter som inte kan bearbetas i svetscellerna. De flesta produkter 

kan enbart svetsas i en specifik svetscell, medan ett fåtal produkter kan svetsas i flera 

svetsceller. I de svetsceller där flera produkter svetsas behöver fixturbyte göras mellan de 

olika produktionskampanjerna. Den genomsnittliga ställtiden för svetscellerna ligger på drygt 

40 minuter. Vid varje svetsoperation övervakar en operatör svetsoperationen samt placerar 

nya produkter i fixturen och lastar emballagen med färdigsvetsade produkter. När ett 

emballage är fullastat fästs en lastbärare som specificerar produkt, produktionskampanj och 

kvantitet.  

4.2.5 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroller utförs regelbundet efter varje genomförd process. En del produkter 

behöver kontrolleras mer noggrant än andra på grund av återkommande kvalitetsproblem. 

Operatörer utför denna granskning och den kan ske antingen direkt i anslutning till processen 

eller mer strukturerat i en separat kontroll benämnd som Allkoll. Ett fåtal av alla produkter 

går alltid till Allkoll, medan resterande produkter omdirigeras dit om tecken på 

kvalitetsbrister i en produktionskampanj har uppstått. 

Produkter som misstänks inneha kvalitetsbrister eller lastade i felaktiga emballage kan 

klassas som sekundat material och får inte skickas vidare till kund eller till en eventuell 

nästkommande operation. Att felaktigt emballage använts kan bero på att rätt emballage inte 

fanns tillgängligt vid lastning av färdiga produkter, eller att fel emballage använts av misstag. 

För kvalitetsrelaterade sekundade produkter ska en åtgärdsplan ha utformats inom 24 timmar 

efter att produkterna blivit klassat som sekundat. Många produkter ligger trots detta lång tid 

som sekundat i dagsläget. En väldigt klar minoritet av sekundade produkter blir kasserade, 

medan de flesta produkter som varit sekundat är i dugligt skick efter att de har blivit 

åtgärdade. Sekundat material undersöks av operatörer, tekniker eller personal vid 

kvalitetsavdelningen. 

4.3 Planering 
I nuläget sker planeringen av produktionen av tre olika produktionsplanerare som ansvarar 

för olika segment av produktionsflödet. Trots att efterfrågan är känd för en lång tid framöver 

är planeringen av produktionen komplex. Många olika produkter, maskintyper, 

maskinverktyg och avvikelser försvårar planeringen av produktionen. 

Planeringsansvaret är uppdelat efter maskinernas position och funktion i flödet, planeringen 

är precis som produktionsuppläget funktionsuppdelat. En produktionsplanerare ansvarar för 
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starten av produktionsflödet och beställning av plåtrullar. Planeringshorisonten för 

beställning av plåtrullar sträcker sig ett fåtal dagar framåt i tiden och baseras på vilka 

produkter som ska stansas kommande tiden. Här får planeraren göra enklare beräkningar på 

hur många produkter som kan stansas ur en viss plåtrulle, som kan ha olika storlek. 

Samma produktionsplanerare planerar även produktionskampanjerna i stansningsprocessen 

och förstärkningsprocessen. Planeringen gällande hur mycket som ska stansas och förstärkas 

baseras huvudsakligen på den nästa interna kundens behov, i det här fallet de olika 

härdlinjerna. Andra faktorer som påverkar planeringen är lagermöjligheterna som begränsar 

hur mycket material som kan stansas upp. Vid början av varje vecka tas en initial planering 

fram där den kommande veckans produktionskampanjer i stans och förstärkning planeras. 

Den andra produktionsplaneraren ansvarar för planering av produktionskampanjerna i de 

olika härdlinjerna. Planeringen utgår i sin tur från nästkommande processer i 

produktionskedjan som är efterbearbetning av produkten. I likhet med produktionsplaneraren 

för stansning och förstärkning är planen för härdningsprocessen en veckovis plan. I 

planeringen ingår även planering av vilka olika pressverktyg som ska användas i respektive 

härdlinje, beroende på vilken produkt som ska köras. Verktygsplaneringen upplevs idag av 

produktionsplaneraren som rörig och svårmanövrerad med planering av många olika 

parallella flöden med tillhörande produkter.  

Den tredje produktionsplaneraren planerar produktionskampanjer i de olika processerna i 

efterbearbetningen innefattande bläster, laser och svets. Eftersom denna planering är den sista 

i flödet och planeringens kund i kedjan är den externa kunden, är mycket fokus riktat mot just 

denna planering. Planeringen mellan de olika efterbearbetningsprocesserna skiljer sig något 

åt. Samtliga laserceller har längre ställtider än de olika svetscellerna, vilket gör att 

produktionsplaneraren försöker planera att större kampanjer körs i lasercellerna jämfört med 

svetscellerna. Även denna planering görs på en veckovis basis.  

De uppkomna avvikelserna i produktionen resulterar i att samtliga produktionsplanerare 

dagligen måste justera sin veckoplanering. Det sker i dagsläget morgonmöten mellan de olika 

produktionsplanerarna för att stämma av hur planeringen står sig och om något måste 

prioriteras om det kommande dygnet. Alla tre produktionsplanerarna är lokaliserade i samma 

kontor, vilket underlättar kontakt mellan dem. Planeringen görs av varje produktionsplanerare 

i Excel och baseras på en uppdaterad leveransplan som skickas ut dagligen. De tre olika 

produktionsplanerarnas planeringssegment i flödet kan ses nedan i Figur 12. 

 

Figur 12 - Produktionsplanerarnas respektive planeringsområde i flödet. 
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4.4 Studiens produktmix 
Den utvalda produktmixen i studien utgörs av 18 olika produkter, fördelat på fem 

produktkategorier. Kompositionen av produktmixen representerar produkterna som utgör en 

ny kundorder. Produktmixens fem produktkategorier är Högvolymprodukter, 

Lågvolymprodukter, Ej efterbearbetning, Endast laserskärning och Både laserskärning och 

muttersvetsning. Produktmixens totala produktionsvolym uppgår till cirka tre miljoner 

enheter per år och medelvolymen per produkt är cirka 177 000 enheter. De olika andelarna 

som de olika produktkategorierna utgör kan ses i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 - Andelen som produktkategorierna utgör av produktionsmixens volym. 

Produktkategori Andel av produktionsmixens totala 

produktionsvolym 

Högvolymprodukter 33,2 % 

Lågvolymprodukter 0,2 % 

Ej efterbearbetning 20,5 % 

Endast laserskärning 18,1 % 

Laserskärning och muttersvetsning 28 % 

 

Produktkategorin Högvolymprodukter karakteriseras av en produktionsvolym som är tre 

gånger så hög som produktmixens medelvolym. Denna kategori utgörs av produkt X9 och 

X10, trots att denna produktkategori endast består av två produkter utgör denna kategori 

33,2% av produktionsmixens totala produktionsvolym. Lågvolymprodukter karakteriseras av 

en produktionsvolym som är tre gånger så låg som produktmixens medelvolym och utgörs av 

produkterna X6, X7 och X8. Produkternas totala produktionsvolym utgör 0,2 % av 

produktmixens totala produktionsvolym. 

 

De produkter i produktmixen som inte behöver någon efterbearbetning efter presshärdning 

tillhör produktkategorin Ej efterbearbetning. Denna produktkategori utgörs av de fyra 

produkterna X15, X16, X17 och X18. Produktionsvolymen av dessa fyra produkter utgör 

20,5 % av produktmixens totala produktionsvolym. 

 

Produktkategorin Endast laserskärning utgörs av de produkter som endast behöver laserskäras 

efter presshärdningen. Denna produktkategori utgörs av de fyra produkterna X11, X12, X13 

och X14. Produkterna X12, X13 och X14 laserskärs i samma lasercell medan X11 bearbetas i 

en annan lasercell. Produktkategorins totala produktionsvolym utgör 18,1 % av 

produktmixens totala produktionsvolym. 

 

Produkter som efter presshärdning behöver efterbearbetning av både laserskärning och 

muttersvetsning utgör produktkategorin Laserskärning och muttersvetsning. Denna 

produktkategori utgörs av de fem produkterna X1, X2, X3, X4 och X6, med en 

produktionsvolym som utgör 28 % av produktmixens totala produktionsvolym.  Nedan i 

Tabell 4 presenteras en sammanfattning av de olika produkternas väg genom flödet i de olika 

processerna.  
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Tabell 4 - Översikt över vilka produkter som passerar genom vilka processer i flödet. 

Produktkategori Produkt Härdlinje   Lasercell Svetscell 

 X1 Härdlinje 6 Lasercell 6 Svetscell 1 

Laserskärning och X2 Härdlinje 6 Lasercell 6 Svetscell 1 

muttersvetsning X3 Härdlinje 6 Lasercell 10 Svetscell 3 

 X4 Härdlinje 6 Lasercell 10 Svetscell 3 

 X5 Härdlinje 6 Lasercell 9 Svetscell 2 och 5 

Högvolymprodukter X9 Härdlinje 6 n/a Svetscell 4 

 X10 Härdlinje 6 n/a Svetscell 4 

 X6 Härdlinje 6 Lasercell 7 Svetscell 417 

Lågvolymprodukter X7 Härdlinje 6 Lasercell 7 Svetscell 417 

 X8 Härdlinje 6 Lasercell 7 Svetscell 417 

 X11 Härdlinje 6 Lasercell 9 n/a 

Endast  X12 Härdlinje 6 Lasercell 6 n/a 

laserskärning X13 Härdlinje 6 Lasercell 7 n/a 

 X14 Härdlinje 6 Lasercell 7 n/a 

 X15 Härdlinje 6 n/a n/a 

Ej bearbetning X16 Härdlinje 6 n/a n/a 

 X17 Härdlinje 6 n/a n/a 

 X18 Härdlinje 6 n/a n/a 

 

4.5 Processer i studiens avgränsade flöde  
Nedan följer en mer detaljerad nulägesbeskrivning av processerna som är kopplade till den 

produktmix som studien valt att fokusera på. En visualisering av produktionsflödet för 

respektive produktkategori med tillhörande processer i det undersökta flödet kan ses nedan i 

Figur 13. 

 

Figur 13 - Visualisering av flödet för respektive produktkategori i efterbearbetningen. 
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4.5.1 Härdlinje 6 

Härdlinje 6 är Gestamp HardTechs största härdlinje och består av en specialtillverkad press 

från Schuler, en härdningsugn från Wellman Furnance och flera industrirobotar från ABB 

som lastar in ämnen i härdningsugnen. Den specialtillverkade pressen från Schuler kan ses i 

Figur 14 nedan.  

 

Figur 14 - Specialtillverkad press från Schuler. 

Årligen presshärdas cirka 4,6 miljoner enheter i Härdlinje 6 fördelat på ett trettiotal olika 

produkter. Mer detaljerad fakta om Härdlinje 6 kan utläsas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5 - Information om Härdlinje 6. 

Information Värde 

Maskinens totala effektivitet (OEE) 51 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Härdlinje 6 

28 % 

Bemanning 4-6 operatörer 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt i produktmixen i Härdlinje 6 kan 

utläsas i Tabell 6 nedan. Ställtiderna är ett genomsnitt av omställningarna gjorda under året 

2017 och batchtiden är den värdeskapande tiden när produkterna bearbetas i härdlinjen. 
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Tabell 6 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Härdlinje 6. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X1 88 11 710 

X2 88 11 710 

X3 71 15 360 

X4 71 15 360 

X5 328 24 1229 

X6 71 44 257 

X7 71 44 257 

X8 71 44 257 

X9 75 12 369 

X10 75 12 369 

X11 165 24 597 

X12 61 28 585 

X13 71 17 882 

X14 71 17 882 

X15 71 12 707 

X16 71 12 707 

X17 71 12 707 

X18 71 12 707 

 

4.5.2 Laserceller 

Det finns idag totalt fyra stycken laserceller som används för att köra de produkter som ingår 

i studiens produktmix. Dessa laserceller är: Lasercell 6, Lasercell 7, Lasercell 9 och Lasercell 

10. En bild på en av lasercellerna kan ses i Figur 15 nedan.  

 

Figur 15 - Lasercell med tillhörande fixtur. 



26 

 

En produkt i mixen, X12, kan gå i flera laserceller, medan övriga produkter endast kan gå i en 

specifik lasercell. Denna uppdelning kan ses i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 - Studiens produktmix fördelad på de olika lasercellerna. 

Laserceller  Produkter 

Laserceller 6 X1 

X2 

X12 

Lasercell 7 X12 

X6 

X7 

X8 

X13 

X14 

Lasercell 9 X11 

X5 

Lasercell 10 X3 

X4 

 

4.5.2.1 Lasercell 6 

Lasercell 6 är 3D-laser av maskintypen Trumpf av modelltypen TruLaser cell 7040. Den 

årliga produktionsvolymen är cirka 595 000 laserskurna enheter, fördelat på totalt elva olika 

produkter. Tre stycken produkter från studiens produktmix bearbetas i Lasercell 6. En mer 

detaljerad beskrivning av Lasercell 6 presenteras i Tabell 8 nedan. 

Tabell 8 - Information om Lasercell 6. 

Information Värde 

Maskinens totala effektivitet (OEE) 66 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Lasercell 6 

3,6 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Lasercell 6 kan utläsas i 

Tabell 9 nedan. Ställtiderna är ett genomsnitt av omställningarna gjorda under året 2017 och 

batchtiden är den värdeskapande tiden som produkterna bearbetas i Lasercell 6. 

Tabell 9 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Lasercell 6. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X1 100 79 1977 

X2 100 79 1977 

X12 109 82 1210 

 

4.5.2.2 Lasercell 7 

Lasercell 7 är 3D-laser av modelltypen TruLaser cell 7040. Den årliga produktionsvolymen 

är cirka 425 000 laserskurna enheter, fördelat på totalt tolv olika produkter. Sex stycken 

produkter från studiens produktmix bearbetas i Lasercell 7. En mer detaljerad beskrivning av 

Lasercell 7 presenteras i Tabell 10 nedan. 
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Tabell 10 - Information om Lasercell 7. 

Information Värde 

Maskinens totala effektivitet (OEE) 69 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Lasercell 7 

2,6 % 

Bemanning 1–2 operatörer 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Laser 7 kan utläsas i 

Tabell 11 nedan.  

Tabell 11 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Lasercell 7. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X12 82 82 1244 

X13 80 112 2899 

X14 80 112 2899 

X6 107 275 850 

X7 39 275 666 

X8 61 275 804 

 

4.5.2.3 Lasercell 9 

Lasercell 9 är en 3D-laser av modelltypen TruLaser Cell 8030 och har en årlig 

produktionsvolym på cirka 476 000 laserskurna enheter. Totalt laserskärs tio olika produkter i 

Lasercell 9, två av dessa produkter ingår i studiens produktmix. I Tabell 12 nedan presenteras 

en mer detaljerad beskrivning av Lasercell 9. 

Tabell 12 - Information om Lasercell 9. 

Information Värde 

Maskinens totala effektivitet (OEE) 59 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Lasercell 9 

2,9 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Laser 9 kan utläsas i 

Tabell 13 nedan.  

Tabell 13 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Lasercell 9. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X5 75 124 2875 

X11 75 44 1127 

 

4.5.2.3 Lasercell 10 

Lasercell 10 är en 3D-laser av modelltypen TruLaser Cell 8030 och har en årlig 

produktionsvolym på cirka 520 000 laserskurna enheter. Totalt laserskärs sex olika produkter 

i Lasercell 10, två av dessa produkter ingår i studiens undersökta produktmix. I Tabell 14 

nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning av Lasercell 10. 
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Tabell 14 - Information om Lasercell 10. 

Information Värde 

Maskinens totala effektivitet (OEE) 67 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Lasercell 10 

3,2 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Laser 10 kan utläsas i 

Tabell 15 nedan.  

Tabell 15 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Lasercell 10. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X3 87 37 984 

X4 87 37 984 

4.5.3 Svetsceller 

Fem av sex svetsceller på Gestamp HardTech används idag för efterbearbetning av produkter 

från studiens utvalda produktmix. Varje cell är omsluten av ett säkerhetsstängsel och ligger i 

nära anslutning till varandra placerade vägg i vägg. Samtliga svetsceller består av två 

industrirobotar, en ABB-robot som förflyttar produkten i cellen samt sköter in- och utlastning 

ur cellen och en svetsrobot av maskintypen Lerocon som utför muttersvetsningen. Respektive 

cell har ett rullband för inlastning av produkterna och ett liknande rullband för utlastning. En 

av de två manuella svetsarna används för bearbetning av produkter från mixen. En bild på en 

av svetscellerna kan ses i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16 - En av fabrikens svetsceller. 
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4.5.3.1 Svetscell 1 (MC1) 

Den årliga produktionsvolymen i Svetscell 1 är cirka 595 000 muttersvetsade enheter fördelat 

på totalt två olika produkter. Båda dessa produkter ingår i studiens utvalda produktmix. En 

mer detaljerad beskrivning av Svetscell 1 presenteras nedan i Tabell 16. 

Tabell 16 - Information om Svetscell 1. 

Information Värde 

Svetscellens totala effektivitet (OEE) 59 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Svetscell 1 

3,7 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Svetscell 1 kan utläsas i 

Tabell 17 nedan. Ställtiderna är ett genomsnitt av omställningarna gjorda under året 2017 och 

batchtiden är den värdeskapande tiden en batch bearbetas i Svetscell 1. 

 Tabell 17 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Svetscell 1.  

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X1 54 56 515 

X2 54 56 515 

 

4.5.3.2 Svetscell 2 (MC2) 

Den årliga produktionsvolymen i Svetscell 2 är cirka 321 000 muttersvetsade enheter fördelat 

på totalt tre olika produkter. Av dessa tre produkter ingår en i studiens utvalda produktmix. 

En mer detaljerad beskrivning av Svetscell 2 presenteras nedan i Tabell 18. 

Tabell 18 - Information om Svetscell 2. 

Information Värde 

Svetscellens totala effektivitet (OEE) 61 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Svetscell 2 

2,0 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för produkten bearbetad i Svetscell 2 kan utläsas i Tabell 

19 nedan.  

 Tabell 19 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Svetscell 2. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X5 26 90 988 

 

4.5.3.3 Svetscell 3 (MC3) 

Den årliga produktionsvolymen i Svetscell 3 är cirka 955 000 muttersvetsade enheter fördelat 

på totalt fyra olika produkter. Av dessa produkter ingår två i studiens utvalda produktmix. En 

mer detaljerad beskrivning av Svetscell 3 presenteras nedan i Tabell 20. 
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Tabell 20 - Information om Svetscell 3. 

Information Värde 

Svetscellens totala effektivitet (OEE) 68 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Svetscell 3 

5,9 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Svetscell 3 kan utläsas i 

Tabell 21 nedan.  

Tabell 21 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Svetscell 3. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X3 27 52 425 

X4 27 52 425 

 

4.5.3.4 Svetscell 4 (MC4) 

Den årliga produktionsvolymen i Svetscell 4 är cirka 1 428 000 muttersvetsade enheter 

fördelat på totalt sex olika produkter, av dessa sex produkter ingår två i studiens utvalda 

produktmix. En mer detaljerad beskrivning av Svetscell 4 presenteras nedan i Tabell 22. 

Tabell 22 - Information om Svetscell 4. 

Information Värde 

Svetscellens totala effektivitet (OEE) 71 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Svetscell 4 

8,7 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för respektive produkt bearbetade i Svetscell 4 kan utläsas i 

Tabell 23 nedan.  

Tabell 23 - Ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Svetscell 4. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X9 36 26 2600 

X10 36 26 2600 

 

4.5.3.5 Svetscell 5 (MC5) 

Den årliga produktionsvolymen i Svetscell 5 är cirka 490 000 muttersvetsade enheter fördelat 

på totalt tre olika produkter. Av dessa produkter ingår en i studiens utvalda produktmix. En 

mer detaljerad beskrivning av Svetscell 5 presenteras nedan i Tabell 24. 

Tabell 24 - Information om Svetscell 5. 

Information Värde 

Svetscellens totala effektivitet (OEE) 60 % 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Svetscell 5 

3,0 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för produkten bearbetad i Svetscell 5 kan utläsas i Tabell 

25 nedan.  
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Tabell 25 - ställtid, stycktid och batchtid per produkttyp i Svetscell 5. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X5 29 91 911 

 

4.5.3.6 Manuell svets 417 

Den manuella svetsen bearbetar idag tre olika produkttyper, alla produkterna ingår i studiens 

valda produktmix. Den årliga produktionsvolymen i den manuella svetsen är drygt 7000 

enheter. Information om den manuella svetsen 417 kan utläsas nedan i Tabell 26. 

Tabell 26 - Information om Manuell svets 417. 

Information Värde 

Andel av totala produktionsvolymen som 

passerar i Manuell svets 417 

0,041 % 

Bemanning 1 operatör 

 

Ställtiden i relation till batchtiden för produkterna bearbetade i Manuell svets 417 kan utläsas 

i Tabell 27 nedan.  

 

Tabell 27 - Ställtid, stycktid och batchstorlek per produkttyp i manuell svets 417. 

Produkt Ställtid (minuter) Stycktid (sekunder) Batchtid (minuter) 

X6 0 3400 566 

X7 0 2720 634 

X8 0 2720 634 
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5 Benchmarking 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den benchmarkingen som genomförts i studien. 

Avsnittet är uppdelat i två delar, den första delen behandlar besöket på Volvo Cars i 

Olofström och den andra delen besöket på Scania Ferruform i Luleå. 

5.1 Volvo Cars 
Volvo Cars är en global fordonstillverkare med produktionsenheter i Sverige och i ett flertal 

andra länder. I Olofström är Volvo Cars produktionsenhet för karosskomponenter belägen 

och är en av Volvo Cars större produktionsenheter i Sverige, med cirka 2500 anställda. 

Produktionsenheten i Olofström producerar alla större strukturer och ett större antal mindre 

karosskomponenter till ett flertal av Volvo Cars bilmodeller. Leveranser av 

karosskomponenterna sker primärt till Volvos fabrik i Göteborg, Gent och Daqing för 

montering. I Olofström sker också delsammansättning av olika bildelar, som exempelvis 

bildörrar.  

5.1.1 Produktionsflödet hos Volvo Cars 

I Volvo Cars fabrik i Olofström finns för närvarande 27 stycken presslinjer totalt, två av 

dessa presslinjer är presshärdningslinjer. De två presshärdningslinjerna kan ersätta varandra 

vid maskinhaveri. Linjerna är dock optimerade för olika produkter, vilket gör att det är en 

kortsiktig ersättningsmöjlighet. Efter produkter har kallpressats eller presshärdats är 

produkterna i varierande behov av efterbearbetning, vilket kan vara laserskärning, 

laserlödning, punktsvetsning, limning och falsning. Produktionsupplägget i fabriken kan 

karaktäriseras som funktionellt, där processer av samma typ är lokaliserade i nära anslutning 

till varandra. 

I det nuvarande produktionsupplägget används 12 laserceller, där de flesta laserceller är 

flexibla och flera produkter kan laserskäras i samma laser. Ett fåtal produkter har betydligt 

längre stycktid än övriga produkter och laserskärs därför i praktiken endast i en specifik 

lasercell.  Samtliga laserceller är förprogrammerade för att kunna köra flera olika produkter 

och skapa flexibilitet och förhindra produktionsavbrott vid maskinhaveri i en specifik 

lasercell. Produkter som är färdigbearbetade efter laserskärning skickas direkt till utlevereras 

för att tydligt separeras från det övriga produktionsflödet. Produkter som istället behöver 

ytterligare efterbearbetning skickas till delsammansättningslinjer där produkterna laserlöds, 

limmas, falsas och punktsvetsas efter behov. Totalt finns 118 delsammansättningslinjer, där 

87 linjer är flexibla. Med flexibla delsammansättningslinjer menas att flera olika produkter 

kan bearbetas i de olika linjerna. 

Volvo Cars jobbar idag med att ha ett produktionsflöde som i största möjliga mån är 

synkront. Med detta menas att Volvo Cars fokuserar på flödets helhet för att skapa ett 

effektivt flöde. Detta synsätt tar sig uttryck i att de strävar efter att ha så lika stycktider som 

möjligt i de olika processerna för att skapa ett jämnt flöde. Genom att ha ett helhetstänk vill 

Volvo Cars minska risken för suboptimering av processer som inte riskerar att bidra till 

reducering av flödets totala ledtid. Exempelvis behöver reducering av enskilda stycktider inte 

nödvändigtvis bidra till kortare ledtider, detta eftersom väntetiden i mellanlagren ökar om 

endast vissa stycktider reduceras. 
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5.1.1.1 Automatisering i flödet 

Volvo Cars har under lång tid arbetat med att automatisera allt mer av produktionen, vilket 

lett till att presshärdningen, transporter och delsammansättning blivit allt mer automatiska 

och en lägre bemanning behövs. Automatiseringen av presshärdningslinjerna har bidragit till 

att endast en truckförare per presshärdslinje behövs. All inmatning av material till 

presshärdningslinjen och packningen av presshärdade produkter görs av tre industrirobotar. 

Likt presshärdningslinjerna är delsammansättslinjerna automatiserad och endast en mindre 

övervakande bemanning behövs. Volvo Cars har även investerat i en hel del självkörande 

truckar för interna transporter. De självkörande truckarna har bidragit till en lägre bemanning 

av truckförare och att de befintliga truckförarna används mer effektivt.  

5.1.1.2 Lagerhantering 

För att förbättra och effektivisera produktionsflödet har Volvo Cars arbetat systematiskt med 

att organisera interna lager i produktionen. För att göra interna transporter mer effektiva har 

varje produkt en bestämd lagerplats, detta underlättar för truckförare och vid de löpande 

inventeringarna. Av samma anledning har tomma och fulla emballage förutbestämda 

lagerplatser. 

Majoriteten av emballagen i produktionen är specifikt anpassade till enskild produkt, vilket 

leder till ett stort antal olika emballage och att produktionen kan bli begränsad av tillgången 

till tomma emballage. För att minimera risken att brist på rätt emballagetyp uppstår har 

standardemballage utvecklats för ett antal produkter. Dessa standardemballage används vid 

akut brist på emballage och möjliggör att produktionsplaneraren alltid kan omplanera och 

producera en annan produkt. För närvarande kan dock enbart ett fåtal produkter använda 

standardemballagen men målsättningen är att helt standardisera emballagen. 

5.2 Scania Ferruform 
Scania Ferruform är en produktionsenhet belägen i Luleå som huvudsakligen tillverkar 

bakaxelbryggor, sidobalkar samt stötfångare och har för närvarande drygt 600 anställda. Den 

absoluta majoriteten av produktionen sker mot kundorder och tillverkningen av 

komponenterna till en lastbil startar inte innan lastbilen är såld. Efter tillverkning skickas 

produkterna vidare för chassimontering i Södertälje, Zwolle och Angers.  

5.2.1 Produktionssystem på Scania Ferruform 

Scania var ett av de första svenska företagen att implementera produktionsfilosofin Lean 

Production, vilket i stor utsträckning har präglat Scanias verksamhet. Likt den japanska 

fordonstillverkaren Toyota har Scania utvecklat sitt egna produktionssystem Scania 

Production System. Detta produktionssystem är baserat på Lean Production, men blivit mer 

anpassat till Scanias specifika verksamhet.  

Ett konkret exempel på att produktionsfilosofin Lean Production präglar företaget kan 

kopplas till de fleroperationsmaskiner som implementerats i produktionsflödet. Dessa 

maskiner har ersatt operationer som traditionellt behövde göras i separata processer, som 

exempelvis fräsning och borrning. Fleroperationsmaskinerna har genererat många fördelar 

som exempelvis frigörande av personal i processerna, samt att icke värdeskapande tid i form 

av ställtider eliminerats. I fleroperationsmaskinerna finns idag inga ställtider alls. Den kanske 

största fördelen är att fleroperationsmaskinerna är flexibla och kan behandla flera olika 

produkter. 
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Ett annat exempel på hur Scania jobbar med Lean är att de strävar efter att minimera bundet 

kapital i form av stora lager av delkomponenter. Inom Scanias produktion eftersträvas därför 

ett Just-In-Time system, vilket reducerar antalet produkter i arbete och präglar flödet i Scania 

Ferruforms produktion. De minimerade buffrarna i produktionen reducerar ledtiden och gör 

det lättare för operatörerna att skapa sig en överblick av produkterna i arbete. Med färre 

produkter i arbete minimeras interna transporter i Scanias produktion. 

5.2.2 Produktionsplanering på Scania Ferruform 

I Scania Ferruforms produktion har antalet planeringspunkter i efterbearbetningen reducerats 

för att underlätta produktionsplaneringen. För att möjliggöra ett minskat antal 

planeringspunkter hanteras PIA-lager av Först in – Först ut principen, vilket gör att 

operatörerna måste bearbeta produkterna enligt den ordning som produkterna anländer i. För 

att uppnå en effektiv produktion försöker Scania Ferruform således planera hela flödet istället 

för att skapa en separat planering för varje process. För att produktionsplaneraren ska vara 

ständigt uppdaterad på antalet produkter i arbete och buffertstorlekar görs dagliga 

inventeringar, detta gör även att fel i lagersaldon upptäcks tidigt. 
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6 Nulägesanalys 
I följande avsnitt presenteras en analys av nuläget underbyggt av litteraturstudien gjord i 

avsnitt 3. Först analyseras produktionsflödet i sin helhet och sedan analyseras vilka faktorer 

som påverkar ledtiden i Gestamp HardTechs flöde. 

6.1 Studiens avgränsade produktionsflöde 
Det funktionella produktionsupplägget hos Gestamp HardTech bidrar till att flödet idag 

karaktäriseras av långa ledtider, många olika mellanlager med PIA och många 

trucktransporter mellan processerna. Detta är nackdelar med ett funktionellt 

produktionsupplägg som i litteraturen bekräftas av bland andra Segerstedt (2018) och 

Olhager (2013). Dessa aspekter gör flödet komplext och svårmanövrerat med många 

parallella interna flöden. Jonsson och Mattsson (2011) menar att en av de största styrkorna 

med ett funktionellt produktionsupplägg ligger i att de har liten störningskänslighet. I 

Gestamp HardTechs produktionsflöde är inte detta en lika klar fördel som litteraturen hävdar, 

detta eftersom maskiner inom samma funktionella grupp ofta inte kan ersätta varandra. 

Exempelvis kan inte en stor härdlinje ersättas av en mindre härdlinje. Samma situation gäller 

för lasercellerna, där enskilda laserceller idag inte är intrimmade för att kunna hantera alla 

olika produkttyper och kan således inte ersätta varandra. Laserskärningen är den process med 

längst stycktid och utgör idag flödets flaskhals. Denna flaskhals driver idag ledtiden i 

eferbearbetningsflödet, där produkter i behov av laserskärning får vänta i mellanlager på en 

produktspecifik lasercell för att bli laserskuren.  

En betydande anledning till att fabriken har ett tydligt funktionellt produktionsupplägg kan 

förklaras av att flera produktionssteg i flödet har tillkommit under åren, eftersom kunden 

efterfrågar allt mer färdigbearbetade produkter. Detta är något som Boysen et al. (2015) 

bekräftar och menar att produktmixen inom fordonsindustrin är komplex, där kunden ställer 

högre och högre krav på färdigbearbetade produkter. Ytterligare en anledning till det 

funktionella produktionsupplägget är mängden producerade produkter med varierande behov 

av efterbearbetning. Gestamp HardTechs nuvarande produktionsupplägg har även möjliggjort 

att nya produkter har kunnat adderas till produktionsflödet utan omfattande investeringar. 

Olhager (2013) lyfter även fram detta som en av fördelarna med ett funktionellt 

produktionsupplägg, att det möjliggör addering av nya produkter till produktionsflödet utan 

omfattande investeringar. 

6.2 Faktorer som påverkar ledtiden i det avgränsade produktionsflödet  
Majoriteten av en produkts ledtid i produktionsflödet hos Gestamp HardTech är idag när den 

ligger i olika mellanlager och väntar på bearbetning i nästkommande process. Det är i snitt 

endast några hundra sekunder på några dagar som utgör värdeskapande tid. Med 

värdeskapande tid menas att produkten förädlas i en process och adderar ett värde för 

slutkunden. Baserat på nulägesbeskrivningen har faktorer som påverkar ledtiden i Gestamp 

HardTechs produktionsflöde identifierats och dessa är: 

• Batcher 

• Fixturer 

• Kvalitetsbrister 
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• Bemanning 

• Planeringen av produktionen 

6.2.1 Batcher 

I härdlinjen körs idag större batcher för att kompensera för den långa ställtiden som i snitt 

ligger på runt 100 minuter. Både batchstorleken och ställtiden är faktorer som påverkar 

ledtiden i allra högsta grad (Johnson, 2003). I lasercellerna återfinns en liknande situation 

med liknande ställtid där stora batcher körs för att kompensera för den långa ställtiden. I 

svetscellerna är ställtiden däremot betydligt kortare, drygt en tredjedel av ställtiden i 

härdlinjen respektive lasercellerna. Detta medför att Gestamp HardTech idag strävar efter att 

köra mindre batcher i svetscellerna.  

Batchstorlekarna i de olika processerna varierar genomgående och är inte fasta på något sätt. 

Planerarna strävar dock efter att köra batcher motsvarande en veckas kundbehov för de flesta 

produkter i härdlinjen. För lågvolymprodukter i härdlinjen motsvarar batchstorlekarna 

kundbehovet för en längre tid, motsvarande ett ungefärligt månadsbehov. I laser- och 

svetscellerna motsvarar den nuvarande batchstorleken ett dagligt kundbehov.  

Med anledning av flödets komplexitet finns det många faktorer som påverkar en 

produktionskampanjs batchstorlek hos Gestamp HardTech. Om det är möjligt att köra en 

större batchstorlek än genomsnittligt utan att försena andra produkter som ska passera i 

processen, görs detta för att bygga lager och samtidigt nå ett högt maskinutnyttjande. Att ha 

ett högt maskinutnyttjande är något som Gestamp HardTech fokuserar mycket på idag, 

istället för att granska flödet som helhet. Segerstedt (2018) menar att en för hög 

utnyttjandegrad är någonting som genererar en lång ledtid, genom att PIA måste vara stort för 

att ständigt kunna förse maskinen med material. En förklaring till Gestamp HardTechs fokus 

på maskinutnyttjande är att flödet är komplext och svårt att greppa, medan nyckeltal som 

OEE inte är lika abstrakt.  

Att köra stora batcher är idag speciellt önskvärt med produkter i processer som har bevisade 

kvalitetsproblem. X3 och X4 är exempel på produkter med stora kvalitetsproblem i 

härdlinjen. Är det däremot ett pressat läge och ordern kanske till och med är försenad, händer 

det att mindre batcher än genomsnittet körs. Detta görs för att hinna skicka iväg någonting 

överhuvudtaget och inte stanna upp produktionen helt hos sina kunder. 

6.2.2 Fixturer 

I dagsläget är fixturerna i laser- och svetscellerna en begränsande faktor som bidrar till den 

långa ledtiden. Det finns få fixturer tillgängliga, vilket begränsar möjligheterna att 

parallellköra processer som kräver samma fixtur. I lasercellerna är det endast en produkt som 

kan gå i två olika laserceller och det är X12 som kan bearbetas både i Lasercell 6 och 

Lasercell 7. Resterande produkter är i dagsläget låsta till en specifik lasercell. I svetscellerna 

är det en likvärdig situation som i lasercellerna, där endast en produkt kan bearbetas i två 

olika svetsceller medan resterande är låsta till en specifik svetscell. X5 kan bearbetas i både 

Svetscell 2 och Svetscell 5, medan resterande produkter är låsta till en specifik svetscell. Det 

begränsade antalet fixturer leder till en icke-flexibel efterbearbetning. Den icke-flexibla 

efterbearbetningen bidrar till att produkter idag riskerar att ligga länge i mellanlager för att de 

är beroende av en särskild maskin. 
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6.2.3 Kvalitetsbrister  

Den höga andelen defekter och det regelbundna användandet av felaktiga emballage har en 

negativ påverkan på effektiviteten i Gestamp HardTechs produktion och produkternas ledtid. 

Kvalitetsbristerna och användandet av felaktiga emballage bidrar även till överarbete och 

ökade interna transporter, vilka Bergman och Klefsjö (2012) beskriver som slöserier. 

Bergman och Klefsjö (2012) menar även att reducering av slöserier är en grundpelare inom 

filosofin Lean Production. En minskad andel defekter och ett minskat användande av 

felaktiga emballage skulle leda till en kortare ledtid samt en mer effektiv produktion.  

Vid uppkomster av defekter i en process kan hela batchen behöva kontrolleras, vilket 

resulterar i överarbete men även onödiga transporter. Vanligtvis kontrolleras inte batchen vid 

upptäckten av defekter, utan de lastade emballagen märks och lagerförs för att vid en senare 

tidpunkt kontrollera produkterna. Detta leder till att ledtiden blir längre och en eventuell 

materialbrist uppstår i produktionen. Hade det sekundade materialet kontrollerats direkt hade 

det snabbare kommit tillbaka i flödet, ledtiden hade förkortats och de interna transporterna 

hade minskat. 

6.2.4 Bemanning 

Bemanningen är en faktor som påverkar ledtiden i flödet idag. I dagsläget finns det inte en 

operatör tillgänglig till varje cell i efterbearbetningen, vilket leder till att celler och 

tillhörande produkter måste prioriteras efter rådande leveranssituation. Med andra ord kan det 

hända att en produkts ledtid påverkas av att den måste vänta för att cellen inte är bemannad. 

Denna begränsade faktor blir ännu tydligare när kvalitetsbrister uppstår och produkter måste 

allkollas, då den ordinarie bemanningen i laser- och svetscellerna omplaceras till 

kvalitetskontrollen. 

I härdlinjen är bemanningen inte en faktor som begränsar produktionen, detta eftersom 

processen alltid är bemannad för att kunna köra dygnet runt. Det går dock att argumentera för 

att bemanningen är hög i förhållande till operatörernas arbetsuppgifter. Härdlinjen består av 

många monotona arbetsmoment som skulle kunna automatiseras med en industrirobot. 

Exempel på ett monotont arbetsmoment är packning av färdighärdade produkter. 

6.2.5 Produktionsplanering 

Det funktionella produktionsupplägget i kombination med den stora mängden produkter 

resulterar i ett komplext och svåröverskådligt flöde. Detta är enligt Olhager (2013) en av 

nackdelarna med ett funktionellt produktionsupplägg. Det komplexa och svåröverskådliga 

flödet gör det svårt för produktionsplanerarna att förstå hur förändringar i planeringen 

påverkar den enskilda ledtiden för berörda produkter. Detta gör att den återkommande 

omplaneringen riskerar att leda till reducerad effektivitet och förlängd ledtid för berörda 

produkter. De ständiga förändringarna i planeringen kan således riskera att bli 

kontraproduktiv.  

Den återkommande omplaneringen av produktionen baseras i stor utsträckning på den 

enskilda produktionsplanerarens subjektiva bedömningar gällande batchstorlek och vilka 

produkter som måste produceras först. Att produktionsplaneraren i stor utsträckning baserar 

sin planering på subjektiva bedömningar beror delvis på återkommande akuta 

leveransproblem till kund. De akuta leveransproblemen som återkommer tvingar 

produktionsplaneraren att lösa det akuta problemet, vilket resulterar i effektivitetsförluster. 



38 

 

För närvarande saknas ett systematiskt arbetssätt för beräkningar av effektiviteten i 

produktionen, vilket försvårar att uppnå en hög effektivitet i produktionen. Det komplexa 

flödet gör det mycket svårt för den enskilda produktionsplaneraren att utan hjälpmedel förstå 

hur effektiviteten och produkternas enskilda ledtid påverkas av planeringen. Ett system där 

enskilda produkters ställtider och stycktider ställs mot varandra och hur en 

produktionskampanj av en viss produkt påverkar ledtiden och flödet för övriga produkter 

hade ökat möjligheterna till en effektiv produktion.  

I produktionsplaneringen av presshärdningen och efterbearbetningen är det stor tilltro till att 

stora batchstorlekar och mellanlager leder till högt maskinutnyttjande och en hög effektivitet. 

Segerstedt (2018) menar dock att detta leder till en stor mängd produkter i arbete och ett 

produktionsflöde som är svåranpassat, vilket leder till långa ledtider. Den stora mängden 

produkter i arbete och den långa ledtiden gör det svårt för Gestamp HardTech att klara utsatta 

leveranser vid kvalitetsproblem och leder till att hela batcher behöver kontrolleras och nytt 

material måste produceras. 

Den höga andelen defekter är en bidragande orsak till att produktionen ständigt måste 

omplaneras, vilket leder till mycket överarbete för produktionsplanerarna. Produkterna har 

olika hög andel defekter och den största andelen defekter uppkommer vid presshärdningen. 

När defekter upptäcks kan hela batcher behöva sekundas och nytt material måste fram till 

efterbearbetningen. Andelen defekter som uppstår i efterbearbetningen är betydligt lägre än i 

härdlinjen, men kan dock likväl skapa akuta leveransproblem. Defekter är ett stort slöseri och 

bidrar till betydande merarbete i form att kontrollera varje enhet i batchen, samt överarbete 

för produktionsplaneraren som måste ta fram en ny produktionsplanering. Defekter är något 

som innefattas i begreppet variationer beskrivet av Johnson (2003), som bekräftar att 

planering försvåras kraftigt av olika variationer. 

Ett återkommande problem för produktionsplaneringen är fel i lagersaldon som ackumuleras 

över tid, vilket resulterar i akut materialbrist och produktionen måste omplaneras. Felen i 

lagersaldon i kombination med långa ledtider gör att det kan ta lång tid innan det 

produktspecifika materialet finns tillgängligt. Detta kan medföra stora problem för Gestamp 

HardTech att leverera till kund på utsatt tid utan att använda dyrare expressfrakter. De 

uppkomna felen i lagersaldona blir mer förödande desto längre fram i flödet, detta då nytt 

material behöver gå igenom fler processer. Felen i lagersaldona uppstår väldigt plötsligt allt 

eftersom felen ackumulerats under tid, vilket leder till att produktionsplanerarna inte har 

någon möjligt att agera proaktivt. Orsakerna till de återkommande felen i lagersaldona är 

okända och orsakerna har inte tidigare utretts.   

Att Gestamp HardTech valt att dela in sin produktion i tre olika ansvarsområden med en 

produktionsplanerare för varje ansvarsområde innebär en risk för suboptimering. När varje 

produktionsplanerare ansvarar för sitt produktionsområde blir det svårare att se helheten i 

flödet och risken är att en produktionsplanerare suboptimerar sin planering. Denna 

suboptimering kan riskera att längre ledtider uppstår. De tre produktionsplanerarna har 

dagliga planeringsmöten där det diskuteras hur produktionen ska planeras, vilket gör att de 

har en nära kommunikation. Att produktionsplanerarna sitter i samma lokaler underlättar 

även kommunikationen och möjliggör att produktionsplanerna enkelt kan mötas vid problem 

i produktionen.  
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Den begränsade lagerytan av framförallt ingående stålmaterial i form av plåtrullar försvårar 

en långsiktig planering då det endast finns lageryta för några dagars produktion. Detta medför 

att när det uppstår akut materialbrist i produktionen, finns det risk att det inte går att snabbt få 

fram det produktspecifika materialet. Att den absoluta majoriteten av plåtrullarna lagras på en 

annan ort gör även att det blir svårare att med kort framförhållning få hem material utan att 

behöva använda dyra expressleveranser. 
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7 Studiens simuleringsmodell 
I detta avsnitt förklaras den simuleringsmodell som har använts för att simulera studiens 

framtagna produktionsupplägg. Logiken bakom modellen och dess uppbyggnad förklaras och 

diskuteras.  

I simuleringsmodellen mäts varje enskild enhets ledtid i efterbearbetningen från 

presshärdningen till att produkten blivit färdigbearbetad. Således mäts den enskilda enhetens 

tid i varje specifik process och mellanlager. Mätningen av varje enskild enhets ledtid i 

simuleringsmodellen kan sammanfattas i nedanstående formel. Observera att beroende på 

bearbetningsbehov ingår olika många processer i respektive produkts produktionsflöde. 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 = 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎 + 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎

+ 𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎  

De produktspecifika stycktiderna och ställtiderna i de olika processerna varierades inte i 

modellen, utan hölls konstant till de verkliga uppmätta tiderna. Det var reduceringen av tiden 

i de olika mellanlagren mellan processerna som utgjorde ledtidsreduceringen i flödet. Denna 

reducering av tiden i mellanlager möjliggjordes genom att använda alternativa 

produktionsupplägg som skiljde sig mot Gestamp HardTechs nuvarande produktionsupplägg. 

I simuleringsmodellen är inte transporttiden mellan de olika processerna inkluderad i 

ledtiden. Transporttiden programmerades därför in till ett konstant värde på noll sekunder i 

ruttpilarna mellan alla processer. Simuleringsmodellen utformades för att enkelt kunna 

modifieras vid simulering av alternativa produktionsupplägg. Genom att exkludera detaljer 

som inte påverkade ledtiden och som var unika för produktionsupplägget, kunde modellen 

enkelt ändras mellan olika produktionsupplägg. 

7.1 Simuleringsmodellens logik 
Simuleringsmodellen bygger på ett dragande system, där det är slutkundens efterfrågan som 

driver produktionen framåt. Slutkundens efterfrågan initierar ett behov i den närmast 

bakomliggande processen. Vilken process det är beror på produkttyp, då de olika produkterna 

har olika behov av bearbetning och således olika sista bearbetningsprocesser innan 

utleverans. En schematisk bild över modellens logik kan ses nedan i Figur 17. Logiken i 

denna schematiska bild kommer att beskrivas mer i detalj i resterande del av avsnittet. 
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Figur 17 - Schematisk bild över logiken i simuleringsmodellen. 

7.1.1 Kundordermatchning och färdigvarulager 

Simuleringsmodellen drivs av kundefterfrågan som baseras på den riktiga kundefterfrågan 

från 2017 på daglig basis. I simuleringsmodellen används en ”stuprörsprincip” för att 

säkerställa att kundefterfrågan tillgodoses i rätt ordning. Principen innebär att 

kundefterfrågan av studiens 18 produkter på daglig basis helt måste tillgodoses, innan 

kundefterfrågan för nästkommande dag kan tillgodoses. När simuleringsmodellen försöker 

tillgodose kundefterfrågan matchar simuleringen en order för en specifik produkt och 

kvantitet med vad som finns i färdigvarulagret. Om det är brist i färdigvarulagret av en 

specifik produkt signaleras materialbehovet till den bakomliggande processen att den 

produkten ska produceras. Det exakta materialbehovet signaleras inte, utan signalen som 

skickas till den bakomliggande processen är att en batch av den specifika produkten behöver 

tillverkas. Om det är brist på till exempel produkten X4, signaleras detta till Svetscell 4 som 

påbörjar tillverkning av en batch om tillräckligt av det produktspecifika materialet och en 

operatör finns tillgänglig. Ordermatchningen av den dagliga kundefterfrågan sker samtidigt 

för samtliga produkter och således kan materialbehov signaleras samtidigt för flera olika 

produkter. Samtliga produkters dagliga efterfrågan måste tillgodoses innan nästkommande 

dagars efterfrågan kan tillgodoses. Detta innebär att om det finns tillräckligt av en viss 

produkt i färdigvarulagret för att efterfrågan för flera nästkommande dagar skulle kunna 

tillgodoses, är detta inte möjligt. Detta förhindrar simuleringsmodellen från att helt tillgodose 

efterfrågan av en viss produkt för en lång tid framöver. 

7.1.2 Svetscellerna och PIA-lager 

När en svetscell fått en signal om materialbehov från kundordermatchningen, kontrollerar 

simuleringsmodellen om det finns tillräckligt av det produktspecifika materialet i PIA-lagret 

innan svetscellerna och om en operatör finns tillgänglig. Om det produktspecifika materialet 

finns i PIA-lagret och en tillgänglig operatör, startar bearbetningen i den svetscell som 
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produkttypen är låst till. Om det inte finns tillräckligt med det produktspecifika materialet för 

att starta tillverkningen av en batch, signaleras detta till den bakomliggande processen. Detta 

kan antingen vara härdlinjen eller lasercellen, beroende på vilken produkt det handlar om. 

Om det exempelvis är produkt X9 som ska tillverkas i Svetscell 4, skickas en signal direkt till 

härdlinjen, eftersom denna produkt inte är i behov av laserskärning. Är det istället slut på 

material av produkt X4 som är i behov av laserskärning, skickas en signal till Lasercell 10 att 

det är slut på material. Om det finns tillräckligt av det produktspecifika materialet i PIA-

lagret men ingen tillgänglig operatör, väntar svetscellen tills en operatör blir tillgänglig. 

Samtliga svetsceller i simuleringsmodellen är programmerade att alltid producera i den 

ordningen som materialbehovet inkommer. 

Om det är brist på det produktspecifika materialet i PIA-lagret ändras svetscellens 

körplanering, genom att en produkt som kan tillverkas flyttas fram i körplaneringen. En 

produkt som flyttats bakåt i svetscellens körplanering flyttas fram igen när tillräckligt med 

det produktspecifika materialet inkommit i PIA-lagret. Svetscellerna avbryter dock aldrig en 

batchtillverkning. Beroende på produkt varierar batchstorlekarna i svetscellerna. 

Batchstorlekarna skiljer inte enbart mellan produkter, utan även mellan processer. 

Lasercellerna och härdlinjen tillverkar större batcher än svetscellerna, vilket leder till att PIA-

lagret innan svetscellerna räcker för tillverkning av flera batcher i svetscellerna. 

7.1.3 Lasercellerna och PIA-lager 

Lasercellerna får en signal om tillverkning initierat antingen direkt från slutkundens 

efterfrågan i form av en inkommande order, eller från svetscellen om produkten är i behov av 

svetsning. Exempelvis initieras behovet av bearbetning av produkt X11 i Lasercell 9 direkt 

från inkommande order, eftersom produkten inte är i behov av svetsning. Vid bearbetning av 

produkt X4 i Lasercell 10 kommer signalen istället från Svetscell 3, eftersom denna produkt 

är i behov av svetsning efter att den laserskurits. Om det finns lediga operatörer och 

tillräckligt med det produktspecifika materialet i PIA-lagret innan laserskärningen, påbörjas 

tillverkningen av det initierade behovet av den efterfrågade produkten. Saknas lediga 

operatörer väntar lasercellen tills nödvändiga operatörer finns tillgängliga. 

Om det inte finns tillräckligt med det produktspecifika materialet i PIA-lagret mellan 

härdlinjen och lasercellerna för att bearbeta en viss produkt i en lasercell, signaleras ett 

materialbehov av produkten med materialbrist till härdlinjen. Likt övriga signaler i 

simuleringsmodellen är det signalerade behovet en fast batchstorlek av den berörda 

produkten. Tillverkningsordningen sker i den ordning som materialbehoven har inkommit till 

lasercellen. Likt svetscellerna ändras körplaneringen vid materialbrist i PIA-lagret genom att 

produkter som kan tillverkas flyttas fram. En produkt som flyttats bakåt i körplaneringen på 

grund av materialbrist flyttas fram igen när tillräckligt med det produktspecifika materialet 

inkommit. Eftersom tillverkning sker i större batchstorlekar i härdlinjen jämfört med 

lasercellarna, byggs ett PIA-lager upp som räcker till tillverkning av fler än en batch av den 

produkttypen i lasercellen. 

7.1.4 Härdlinjen 

I härdlinjen tillverkas de olika produkterna i den ordningen som behoven för respektive 

produkt inkommer. Signalering om tillverkning av produkter i härdlinjen kan komma från tre 

olika håll. Det kan antingen komma direkt från slutkunden i kundordermatchingen, om 

presshärdning är den enda processen. Exempel på en produkt där behovet signaleras direkt 
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från slutkund är produkt X15. Tillverkning i härdlinjen kan även initieras från ett behov av en 

produkt i en lasercell, om det saknas tillräckligt med det produktspecifika materialet i PIA-

lagret innan lasercellerna. Det tredje hållet materialbehov kan signaleras till härdlinjen är från 

svetscellerna. Detta kan endast ske om det produktspecifika materialet saknas för bearbetning 

av produkterna X9 och X10 i svetscellerna. Detta då X9 och X10 är de enda produkterna som 

behöver muttersvetsning direkt efter presshärdningen. Likt laser- och svetscellerna sker 

tillverkningen i den ordning som materialbehovet inkommit. Simuleringsmodellen kan 

således inte ändra ordningen eller prioritera vissa produkter, vilket säkerställer att härdlinjen 

alltid producerar i ordningen enligt behovet för nästkommande process. Till skillnad från 

simuleringens laser- och svetsceller kan inte materialbrist uppstå i härdlinjen, då detta är 

starten av flödet i simuleringen. Härdlinjen behöver dock ha den nödvändiga bemanningen 

som krävs för att kunna påbörja tillverkningen av en batch. Antalet operatörer som krävs 

varierar beroende på produkt.  
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8 Alternativa produktionsupplägg 
Avsnittet inleds med en sammanfattande bakgrund varför de olika alternativa 

produktionsuppläggen tagits fram. Produktionsuppläggen presenteras och simuleras sedan 

för att testa dess inverkan på ledtiden. Slutligen så jämförs och analyseras resultatet för 

respektive produktionsupplägg. 

Det icke-flexibla flödet i Gestamp HardTechs efterbearbetning bidrar till långa ledtider och 

ett flöde där produkterna är direkt beroende av enskilda maskiner. Det funktionsuppdelade 

produktionsflödet är således störningskänsligt. I litteraturen lyfter Jonsson och Mattson 

(2011) samt Bukchin och Tzur (2014) fram att funktionella produktionsupplägg har en fördel 

i att de i regel inte är störningskänsliga, detta eftersom maskiner inom samma funktionella 

grupp kan ersätta varandra. Med anledning av att antalet fixturer idag begränsar möjligheten 

att bearbeta produkterna i olika maskiner kan inte Gestamp HardTech utnyttja den fördelen 

fullt ut. Johnson (2003) menar att avvikelser av olika slag är en faktor som kan ha förödande 

konsekvenser på ledtiden i ett produktionsflöde. För att kunna reagera på avvikelser är därför 

ett flexibelt produktionsflöde önskvärt. 

Från den genomförda benchmarkingen blev det tydligt att både Volvo Cars och Scania 

Ferruform aktivt arbetar med att uppnå en flexibel efterbearbetning i sina flöden. Effekterna 

som flexibiliteten leder till i praktiken är påtagliga. Fördelarna inkluderar mindre produkter i 

mellanlager som väntar på en specifik maskin, mindre huvudbry för planerarna då antalet 

planeringspunkter kan reduceras och ett flöde som snabbare kan reagera vid variationer.  

Således har studiens tre första alternativa produktionsupplägg huvudsakligen utarbetats för att 

uppnå en högre flexibilitet i Gestamp HardTechs efterbearbetning. En ökad flexibilitet i 

efterbearbetningen skapar förutsättningar för reducering av ledtiden i flödet, detta då 

produkter inte längre är låsta till specifika maskiner. Produkterna behöver således inte ligga 

lika länge och vänta i mellanlager på att bearbetas i en specifik maskin, utan kan bearbetas 

direkt i den maskin som är ledig. 

Studiens litteraturstudie och benchmarking påvisade även att produktionsfilosofin Lean 

Production haft stor påverkan på tillverkningsindustrin och bidragit till ökad produktivitet. 

Både Volvo Cars och Scania Ferruform arbetar systematiskt med Lean Production och har 

gjort det under lång tid, vilket präglat respektive företags produktion. Baserat på Lean 

Productions strävan efter att minimera slöserier i produktionen utarbetades det fjärde 

alternativa produktionsupplägget. Det fjärde produktionsuppägget strävar efter att minska 

slöserier i form av interna transporter, onödiga rörelser, onödiga lager och onödig väntan 

samt också öka flexibiliteten. Genom att sammanslå celler kan onödiga mellanlager 

elimineras och genom att öka flexibiliteten skapas förutsättningar för att en produkt snabbare 

kan passera i efterbearbetningsflödet. Då en produkt inte längre är låst till en specifik maskin 

utan kan gå i samtliga maskiner i den funktionella gruppen, väljer produkten den snabbaste 

vägen genom flödet och bearbetas i den maskin som först är ledig. Sammanslagning av celler 

och ökad flexibilitet möjliggör att produkterna inte behöver spendera lika mycket tid i 

mellanlager i väntan på bearbetning i maskinerna.  
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8.1 Produktionsupplägg 1 – Flexibilitet i laserceller 
Det första alternativa produktionsupplägget är att möjliggöra att alla produkter som är i behov 

av laserskärning kan bearbetas i samtliga laserceller. Inga nya fixturer adderas i detta 

produktionsupplägg, utan endast intrimning av de befintliga fixturerna sker i alla fyra 

lasercellerna. Detta leder till att samma produkttyp endast kan köras i en lasercell samtidigt 

och inte flera laserceller, men produkttypen är inte bunden till en specifik lasercell. I 

simuleringsmodellen möjliggjordes detta genom att lasercellerna programmerades så att en 

batch av en produkttyp skickas till första lediga lasercell och förhindrar att samma produkttyp 

kan bearbetas samtidigt i någon annan lasercell. 

Resultatet vid simulering av produktionsupplägg 1 visade att den totala ledtiden för studiens 

produktmix i efterbearbetningen minskade med 6 % jämfört med det nuvarande 

produktionsupplägget. Ledtiderna för respektive produkt i nulägesmodellen jämfört med 

ledtiderna vid simulering av produktionsupplägg 1 kan utläsas nedan i Tabell 28. Av studiens 

produktmix är det totalt fyra produkter med ingen ledtid, vilket förklaras av att dessa 

produkter inte behöver efterbearbetas efter presshärdningen utan kan leverans direkt till 

slutkund. 

Tabell 28 - Ledtider i nulägesmodellen samt i produktionsupplägg 1. 

Produkt Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder 

per enhet (Nuläge) 

Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder per 

enhet (Produktionsupplägg 1) 

X1 582 879 554 809 

X2 582 879 554 809 

X3 685 848 598 103 

X4 685 848 598 103 

X5 470 376 431 530 

X6 1 366 083 1 367 363 

X7 1 477 598 1 426 506 

X8 1 401 801 1 365 739 

X9 405 746 362 785 

X10 405 746 362 785 

X11 579 928 538 251 

X12 539 541 511 234 

X13 627 997 562 309 

X14 627 997 562 309 

X15 0 0 

X16 0 0 

X17 0 0 

X18 0 0 

TOTALT 10 440 267 9 796 635 

 

Förutom en minskning i ledtid har produktionsupplägg 1 fördelen att det är mindre 

störningskänsligt jämfört med det nuvarande flödet. Eftersom produkterna inte är beroende av 

en specifik lasercell, leder störningar i enskilda laserceller inte till lika förödande 

konsekvenser som när enskilda produkter är beroende av enskilda laserceller.  
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8.2 Produktionsupplägg 2 – Flexibilitet och parallellbearbetning i laserceller 
Det andra alternativa produktionsupplägget bygger på att alla produkter som behöver 

laserskärning kan bearbetas i samtliga fyra laserceller. Skillnaden jämfört med det första 

produktionsupplägget är att flera fixturer för varje produkt finns tillgängliga. Detta leder till 

att parallellbearbetning av samma produkt är möjlig i de fyra olika lasercellerna. För att detta 

skulle möjliggöras i simuleringsmodellen programmerades lasercellerna så att en batch av en 

viss produkttyp skickas till första lediga lasercell. 

Resultatet av simuleringen visade att den totala ledtiden i efterbearbetningsflödet för studiens 

produktmix kunde reduceras med ungefär 29 % i jämförelse med nuläget. Denna markanta 

förbättring måste givetvis vägas mot kostnaden att köpa in fler fixturer samt 

installationskostnader i de olika lasercellerna. Ledtiderna för respektive produkt i 

nulägesmodellen jämfört med ledtiderna vid simulering av produktionsupplägg 2 kan utläsas 

nedan i Tabell 29. 

Tabell 28 - Ledtider i nulägesmodellen samt i produktionsupplägg 2. 

Produkt Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder 

per enhet (Nuläge) 

Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder per 

enhet (Produktionsupplägg 2) 

X1 582 879 379 778 

X2 582 879 379 778 

X3 685 848 339 835 

X4 685 848 339 835 

X5 470 376 233 118 

X6 1 366 083 1 315 343 

X7 1 477 598 1 492 665 

X8 1 401 801 1 369 063 

X9 405 746 306 218 

X10 405 746 306 218 

X11 579 928 116 799 

X12 539 541 395 556 

X13 627 997 211 455 

X14 627 997 211 455 

X15 0 0 

X16 0 0 

X17 0 0 

X18 0 0 

TOTALT 10 440 267 7 397 116 

 

8.3 Produktionsupplägg 3 – Flexibilitet och parallellbearbetning i laser- och svetsceller 
Det tredje alternativa produktionsupplägget är en vidareutveckling av det andra alternativa 

produktionsupplägget. Skillnaden är att ingen produkt är begränsad till en specifik svetscell 

och det är möjligt att bearbeta samma produkttyp i samtliga fem svetsceller. Detta 

produktionsupplägg möjliggör en total flexibilitet, då samtliga produkter vid behov kan 

parallellbearbetas i laser- och svetscellerna. Den totala flexibiliteten i detta 

produktionsupplägg gör att produktionssystemet blir mindre störningskänsligt, då samtliga 

produkter kan dirigeras om till andra laser- och svetsceller vid behov. Möjligheten till 

parallellbearbetning i laser- och svetscellerna gör att de återkommande kvalitetsbristerna och 
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variationer i efterfrågan lättare kan hanteras, då nytt material snabbare kan fås fram. 

Parallellbearbetning i laser- och svetscellerna möjliggör även en reducerad ledtid, då samma 

produkttyp kan bearbetas samtidigt i flera laser- och svetsceller. Detta möjliggjordes i 

simuleringsmodellen genom att laser- och svetscellerna programmerades så att en batch av en 

viss produkttyp skickas till första lediga cell. 

Simuleringen av det tredje produktionsupplägget påvisade en reducering av den totala 

ledtiden i efterbearbetningsflödet för studiens 18 produkter med 33 % i jämförelse med 

nuläget. I Tabell 30 nedan presenteras ledtider för respektive produkt i simuleringsmodellen 

av det nuvarande produktionsupplägget jämfört med det tredje produktionsupplägget.  

Tabell 29 - Ledtider i nulägesmodellen samt i produktionsupplägg 3. 

Produkt Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder 

per enhet (Nuläge) 

Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder per 

enhet (Produktionsupplägg 3) 

X1 582 879 350 824 

X2 582 879 350 824 

X3 685 848 341 088 

X4 685 848 341 088 

X5 470 376 213 778 

X6 1 366 083 1 341 854 

X7 1 477 598 1 426 700 

X8 1 401 801 1 384 545 

X9 405 746 146 892 

X10 405 746 146 892 

X11 579 928 122 038 

X12 539 541 350 419 

X13 627 977 212 986 

X14 627 977 212 986 

X15 0 0 

X16 0 0 

X17 0 0 

X18 0 0 

TOTALT 10 440 267 6 942 914 

 

8.4 Produktionsupplägg 4 – Sammanslagning av laser- och svetsceller 
Det fjärde produktionsupplägget är en sammanslagning av laser- och svetsceller, där 

produkten vid behov muttersvetsas i samma cell direkt efter laserskärningen. Att 

sammansätta en automationscell med både laserskärning och muttersvetsning skulle innebära 

färre interna transporter, mindre onödiga rörelser och inget lager mellan processerna. 

Minimeringen av interna transporter gör att bemanning av truckförare kan reduceras och 

användas till mer värdeskapande aktiviteter. Det nuvarande produktionsupplägget medför 

många onödiga rörelser då operatörer ska lasta emballagen efter både laserskärningen och 

muttersvetsningen. Med en sammanslagning av laser- och svetscellerna behöver operatören 

endast lasta emballagen med färdigbearbetade produkter. Detta produktionsupplägg hade 

även möjliggjort eliminering av lagertiden mellan processerna, då laserskärningen och 

muttersvetsningen sker i samma cell. 
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Med en sammanslagning av laser- och svetsceller kan bemanningen i efterbearbetningen 

reduceras, då endast en operatör per sammansatt cell behövs. En minskad bemanning kan 

innebära betydande kostnadsreduceringar, detta då lönekostnader är relativt höga i Sverige. 

Den reducerade bemanningen av operatörer och truckförare och minskat bundet kapital i 

form av mindre lager mellan processerna måste ställas i relation till de nödvändiga 

investeringarna. I simuleringsmodellen möjliggjordes detta genom att laser- och svetscellerna 

sammanslogs till en cell där först laserskärning och sedan eventuell muttersvetsning 

genomförs. De sammanslagna cellerna programmerades även så att en batch av en viss 

produkttyp skickas till första lediga cell.  

Simuleringsmodellen av detta produktionsupplägg påvisade att med fyra sammanslagna 

celler kan en reducering med 25 % av den totala ledtiden i efterbearbetningen uppnås i 

jämförelse med nuläget. Resultatet av simuleringen i form av genomsnittliga ledtider för 

produktionsupplägg 4 i relation till ledtiderna i det nuvarande presenteras nedan i Tabell 31. 

Tabell 30 - Ledtider i nulägesmodellen samt i produktionsupplägg 4. 

Produkt Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen i sekunder 

per enhet (Nuläge) 

Genomsnittlig ledtid i 

efterbearbetningen sekunder per 

enhet (Produktionsupplägg 4) 

X1 582 879 381 500 

X2 582 879 381 500 

X3 685 848 371 229 

X4 685 848 371 229 

X5 470 376 238 532 

X6 1 366 083 1 364 038 

X7 1 477 598 1 493 170 

X8 1 401 801 1 504 022 

X9 405 746 253 977 

X10 405 746 253 977 

X11 579 928 165 776 

X12 539 541 458 932 

X13 627 977 265 950 

X14 627 977 265 950 

X15 0 0 

X16 0 0 

X17 0 0 

X18 0 0 

TOTALT 10 440 267 7 769 781 

 

8.5 Sammanfattning och analys av alternativa produktionsupplägg 
Samtliga av de utarbetade produktionsuppläggen ämnar reducera ledtiden i 

efterbearbetningen och öka flexibiliteten då detta identifierades som särskilt problematiskt i 

nulägesanalysen. Det första alternativa produktionsupplägget är det alternativ som kräver 

lägst investeringar och lättast att implementera, då endast varje lasercell behöver 

programmeras för samtliga produkter. Jämfört med de övriga alternativa 

produktionsuppläggen uppnås lägst flexibilitet och ledtidsreducering med detta 

produktionsupplägg. 
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Produktionsupplägg 2 och 3 är en direkt vidareutveckling produktionsupplägg 1, där fler 

fixturer möjliggör parallellbearbetning i laser- och svetsceller. Möjligheterna till 

parallellbearbetning i laser- och svetscellerna påvisade i båda produktionsuppläggen en 

markant reducering av ledtid och ökad flexibilitet, vilket resulterar i ett mindre känsligt 

produktionssystem. Produktionsupplägg 3 kräver större investeringar då fler fixturer i 

svetscellerna behöver införskaffas jämfört med produktionsupplägg 2, där enbart fler fixturer 

till lasercellerna behöver införskaffas. Att produktionsupplägg 3 endast påvisade en marginell 

ökad ledtidsreducering jämfört med produktionsupplägg 2, kan förklaras av att 

laserskärningen har betydligt längre stycktid och är en större flaskhals än muttersvetsningen. 

Det är dock viktigt att belysa att produktionsupplägg 3 möjliggör en betydligt flexiblare 

produktion, då det även är möjligt att parallellbearbeta samma produkttyp i samtliga 

svetsceller.   

Produktionsupplägg 4 skiljer sig markant från de övriga tre produktionsuppläggen då detta 

produktionsupplägg inte enbart ämnar öka produktionens flexibilitet, utan även att minska 

slöserierna i produktionen. Sammanslagningen av laser- och svetsceller möjliggör att interna 

transporter kan minskas, då produkterna inte behöver transporteras mellan cellerna eller 

mellan interna lager. I det nuvarande produktionsupplägget behöver operatörerna lasta 

emballagen efter både laser- och svetscellerna. Med en sammanslagning behöver enbart 

färdigbearbetade produkter lastas av operatörerna. Att minska slöserierna i produktionen kan 

leda till en betydligt högre effektivitet, men det är svårt att uppskatta hur effektiviteten 

kommer öka på kort sikt.  Jämfört med produktionsupplägg 1 möjliggör produktionsupplägg 

4 en betydligt mer reducerad ledtid och större flexibilitet i efterbearbetningen, då samtliga 

produkter vid behov kan parallellbearbetas i de sammanslagna cellerna. Sammanslagningen 

av laser- och svetscellerna möjliggör dock inte en lika stor flexibilitet som 

produktionsupplägg 3, där laser- och svetscellerna inte behöver bearbeta samma produkt 

samtidigt. Resultatet från simuleringen av produktionsupplägg 4 påvisade en mindre 

ledtidsreducering jämfört med produktionsupplägg 2 och 3. Det är dock viktigt att belysa att 

produktionsupplägg 4 bidrar till minskade slöserier, vilket på sikt kan leda till ökad 

produktionseffektivitet. 

De fyra alternativa produktionsuppläggen kräver olika stora investeringar, vilka behöver 

ställas i relation till dess ledtidsreducering. Det produktionsupplägg som kräver lägst 

investeringar är produktionsupplägg 1, där investeringen är att programmera samtliga 

laserceller för att samtliga produkter ska kunna bearbetas i de fyra lasercellerna. 

Produktionsupplägg 2 och 3 kräver betydligt större investeringar jämfört med 

produktionsupplägg 1. Detta då fler fixturer i laser- och svetscellerna behöver införskaffas, 

samt att varje svetscell måste programmeras för samtliga produkter. För att motivera den 

marginella reduceringen av ledtiden och större investeringen som produktionsupplägg 3 

medför jämfört med produktionsupplägg 2, måste den utökade flexibiliteten beaktas. 

Produktionsupplägg 4 kräver störst investeringar då laser- och svetsceller ska sammanslås 

samt att lika många fixturer som i produktionsupplägg 3 behöver införskaffas. 

För att motivera de större investeringar som produktionsupplägg 4 kräver jämfört med 

produktionsupplägg 2 och 3, behöver reduceringen av slöserierna i produktionen verkligen 

betonas. De slöserier som kan reduceras med produktionsupplägg 4 innefattar färre interna 

transporter, färre onödiga rörelser, mindre onödiga lager och kortare onödig väntan. Nedan i 
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Tabell 32 presenteras samtliga produktionsuppläggs ledtidsreducering i procent, jämfört med 

nulägesmodellen. 

Tabell 31 - Sammanfattning över produktionsuppläggens procentuella ledtidsreducering. 

Produktionsupplägg Reducerad total ledtid i efterbearbetningen  

Produktionsupplägg 1 6 % 

Produktionsupplägg 2 29 % 

Produktionsupplägg 3 33 % 

Produktionsupplägg 4 25 % 
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9 Rekommendationer 
I följande avsnitt presenteras rekommendationer till Gestamp HardTech. 

Rekommendationerna är baserade på den genomförda litteraturstudien, benchmarkingen, 

nulägesanalysen samt de framtagna alternativa produktionsuppläggen.  

Studien belyser att Gestamp HardTechs produktionsflöde är icke-flexibelt och beroende av 

enskilda maskiner idag. Detta är något som bidrar till långa ledtider och hämmar ett effektivt 

flöde. För att minska ledtiden i flödet rekommenderar författarna att Gestamp HardTech bör 

sträva efter att skapa en större flexibilitet i efterbearbetningsflödet. Fyra alternativa 

produktionsupplägg med en högre grad av flexibilitet jämfört med hur produktionsflödet ser 

ut idag har utarbetats. Samtliga fyra produktionsupplägg genererade vid simulering en 

ledtidsreducering i efterbearbetningsflödet. Beroende på hur stora investeringar Gestamp 

HardTech är beredda att göra, passar de olika produktionsuppläggen olika bra att 

implementera.  

De tre första produktionsuppläggen kan ses som en vidareutveckling av Gestamp HardTechs 

nuvarande produktionsupplägg. Dessa produktionsupplägg kan följaktligen implementeras 

utan enorma förändringar av det nuvarande flödet. En implementering av produktionsupplägg 

1 bör ses som delimplementering till de övriga två produktionsuppläggen. Denna 

delimplementering grundar sig i att produktionsupplägg 2 och 3 endast innebär fler fixturer i 

laser- och svetscellerna jämfört med produktionsupplägg 1. Vid implementering av 

produktionsupplägg 4 krävs större investeringar och betydande förändringar av Gestamp 

HardTechs nuvarande flöde behöver göras. Samtliga laser- och svetsceller behöver ersättas 

med fleroperationsceller innefattande både laser- och svetsoperationer, vilket är ett 

omfattande arbete.  

Utöver implementering av ett mer flexibelt produktionsupplägg, finns det ytterligare åtgärder 

Gestamp HardTech kan vidta för att reducera ledtiden i efterbearbetningsflödet. En 

rekommendation är att se över hur hanteringen av sekundat material sker idag. Då en mycket 

klar majoritet av det material som blivit klassat som sekundat endast behöver kontrolleras för 

att kunna åka vidare i flödet, bör detta prioriteras i mycket större utsträckning än vad som 

sker idag. För att skapa incitament för operatörerna att prioritera sekundat material och inte 

endast fokusera på högt maskinutnyttjande, bör ett kompletterande nyckeltal till OEE 

användas. Det kompletterande nyckeltalet bör fokusera på hur snabbt sekundat material blir 

åtgärdat. I tillägg till detta, rekommenderas att TV-skärmar eller tavlor installeras för att 

åskådliggöra vilka produkter som sekundats. Genom att visualisera vad som faktiskt 

sekundats, blir det tydligare för operatörerna vad som behöver kontrolleras och var detta 

material finns. De visuella hjälpmedlen hade även gagnat produktionsplanerarna och 

underlättat för hur de ska parera sin planering. Om det sekundade materialet kontrolleras 

direkt, kommer det snabbare tillbaka i flödet och ledtiden förkortas. 

 

Ytterligare en rekommendation är att sträva efter att ha ett ökat samarbete och 

kunskapsutbyte med andra producerande enheter. Detta kan ske internt inom koncernen, men 

också externt med andra företag. Ett ömsesidigt kunskapsutbyte skapar förutsättningar för en 

”vinna-vinna-situation”, där båda parter kan dra nytta av samarbetet och utveckla 

verksamheten. Exempelvis skulle Gestamp HardTech i ett samarbete med Volvo Cars i 

Olofström kunna dra nytta av hur Volvo Cars implementerat automatiserade lösningar i sitt 
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efterbearbetningsflöde. Gestamp HardTech skulle kunna bidra med kunskap om 

presshärdningstekniken, som de har större erfarenhet av än Volvo Cars.  

 

En sista rekommendation till Gestamp HardTech är att undersöka varför det uppstår 

återkommande fel i lagersaldon. Felen i lagersaldon inte får negligeras, då de leder till 

förödande konsekvenser på produktionsplaneringen i form av omplanering och bidrar till 

ökade ledtider. Fram tills orsakerna till felen i lagersaldon är identifierade och åtgärdade bör 

frekventa inventeringar genomföras för att tidigare upptäcka felen i lagersaldona. 
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10 Diskussion 
Följande avsnitt innehåller en diskussion gällande genomförandet av studien och avslutas 

med förslag på framtida forskning.  

Studiens ledtidsreducering för respektive av de fyra produktionsuppläggen bör ses som en 

indikation på hur mycket ledtiden kan reduceras vid förändringarna gentemot nuläget. 

Resultatet i form av procentsatserna från simuleringen bör inte följas slaviskt, men bör verka 

som en fingervisning om potentialen för hur stora reduceringar som kan uppnås med 

respektive produktionsupplägg. Pidd (2009) menar att en simuleringsmodell aldrig kan 

avspegla verkligheten till 100 %, vilket simuleringsmodellen i denna studie inte heller gör. 

Simuleringsmodellen avspeglar dock verkligheten efter validering och verifiering tillräckligt 

väl, för att kunna uppfylla studiens syfte att undersöka hur ledtiden kan förkortas i Gestamp 

HardTechs efterbearbetningsflöde. Eftersom modellen utformats för att kunna uppnå syftet 

med studien, har förenklingar gjorts där det varit möjligt utan att äventyra förmågan att uppnå 

syftet. Anledningen till att defekter inte har inkluderades i modellen motiveras med att det 

inte har någon påverkan på ledstidsreduceringen, när de olika produktionsuppläggen jämförs. 

Defekterna är kopplade till de enskilda processernas stabilitet, vilket inte är en parameter som 

ändras i simuleringen. Reduceringen av ledtid blir därför densamma om defekter inkluderas i 

modellen eller inte. Modellen är utformad för att mäta ledtiden i flödet, vilket betyder att 

modellen inte nödvändigtvis kan användas för att mäta helt andra parametrar i flödet. 

Att studien varit avgränsad till flödet av 18 produkter i efterbearbetningen bör inte påverkat 

studiens resultat negativt eller inneburit att studiens resultat blivit mindre användbart. Detta 

då produktmixens komposition och dess förhållande till antalet inkluderade laser- och 

svetsceller kan representera hela det framtida flödet i efterbearbetningen. Det kan således 

antas att studiens resultat inte hade blivit mer användbart om Gestamp HardTechs samtliga 

produkter och processer i efterbearbetningen inkluderats. 

Att ökad flexibilitet varit centralt i samtliga utarbetade alternativa produktionsupplägg är då 

studiens litteraturstudie, nulägesanalys och benchmarking tydligt påvisat att flexibilitet är 

kritiskt vid ett funktionellt produktionsupplägg. Samtliga av de framtagna 

simuleringsmodellerna påvisade att en ökad flexibilitet leder till en ökad ledtidsreducering. 

Segerstedt (2018) och Olhager (2013) menar båda att flexibilitet är en nödvändighet för att 

uppnå en hög effektivitet med ett funktionellt produktionsupplägg. Studiens benchmarking 

vid Volvo Cars i Olofström och Scania Ferruform i Luleå påvisade även att dessa två företag 

arbetat under lång tid med att öka flexibiliteten i sin produktion, vilket har bidragit till ett 

skapa ett effektivare produktionsflöde. Studien har även påvisat att med ett funktionellt 

produktionsupplägg utan tillräcklig flexibilitet, ger det funktionella produktionsupplägget 

färre fördelar men oförändrat antal nackdelar beskrivna av Olhager (2013) och Segerstedt 

(2018).  

Produktionsplanerarnas arbete kommer även underlättas av flexibiliteten, då de inte behöver 

hänga upp planeringen på enskilda maskiner som det görs i dagsläget. Med full flexibilitet 

behöver inte produktionsplanerarna vara låsta till att planera produktionskampanjer i enskilda 

maskiner, utan de kan köra i de maskiner som krävs för att få ut produkterna i tid. Detta leder 

till att produktionsplanerarna kan fokusera på att skapa ett effektivt flöde genom 

efterbearbetningen. De kvalitetsbrister som finns på vissa produkter skulle även vara lättare 

för produktionsplanerarna att hantera, genom att det blir mindre komplicerat att köra ikapp 
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stora volymer snabbt med full flexibilitet. Vid ett icke-flexibelt flöde är det jobbigt att köra 

ikapp förseningar, där en specifik maskin kan vara är uppbokad med andra 

produktionskampanjer.  

Fallstudien ska inte endast ses som relevant för Gestamp HardTech och dess produktion, utan 

kan vara användbar i produktionsflöden inom fordonsindustrin i stort. Eftersom 

fordonsindustrin jobbar mycket med Just-in-time och en konsekvens därför blir att ledtiden 

måste vara tillräckligt kort och stabil för att få fram produkterna i tid. Däremot är studiens 

bidrag inte enbart användbart inom just fordonsindustrin, utan kan vara användbart i övrig 

tillverkningsindustri med ett funktionellt produktionsupplägg. Produktioner med ett 

funktionellt produktionsupplägg där produkter är låsta till enskilda maskiner inom den 

funktionella gruppen skapar ett störningskänsligt och icke-flexibelt flöde. En bristfällig 

flexibilitet i en funktionell grupp kan således medföra att produkter behöver vänta längre i 

mellanlager innan de kan bearbetas, vilket resulterar i en längre ledtid. För att kunna nyttja 

fördelarna med det funktionella produktionsupplägget till fullo kan de framtagna 

produktionsuppläggen i denna fallstudie verka som inspiration.  

Avslutningsvis kan det vara intressant att vidare undersöka hur ökad ledtidsreducering och 

flexibilitet i Gestamp HardTechs efterbearbetning kan uppnås med en ökad automatisering. 

Det kan även vara intressant att undersöka hur en ökad flexibilitet och automatisering kan 

bidra till ledtidsreducering vid andra företag inom fordonsindustrin och övriga branscher 

inom tillverkningsindustrin.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Nedanstående frågor ställdes till respektive produktionsplanerare i syfte att skapa en 

överblick över hur produktionsplaneringen på Gestamp HardTech fungerar idag.  

• Kan du principiellt berätta hur du går till väga när du upprättar en 

produktionsplanering? 

• Hur ofta måste planeringen ändras? Kan du ge exempel på anledningar till varför 

planeringen måste redigeras?  

• Vilka segment i produktionen ingår i ditt planeringsansvar?  

• Vilken tidshorisont har du när du planerar produktionen? 

• Vilka faktorer påverkar storleken på de olika batcherna ni vill köra? 

• Vems behov utgår du ifrån när du upprättar en planering, slutkundens eller den interna 

kunden? 

• Hur nära kontakt har du med övriga produktionsplanerare? Hur yttrar sig denna 

kontakt? 

• Vilken hänsyn tas till andra produktionsplanerares planering? 

• Vilka är de största problemen med att få produktionsplaneringen att fungera i 

praktiken? 
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Bilaga 2: Övergripande bild på simuleringsmodellen 

 


