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Abstract 
The growth of the global market, coupled with the increase in the number of 
companies, has led to major competition among these, not least for manufacturing 
companies. Customers have also become more demanding where quality, flexibility 
and delivery service are demanded at a low price. Jeld-Wen in Forserum has many 
years of experience in manufacturing customer-unique doors and is a leader in this 
industry. They want to remain competitive by meeting the customer's tough 
demands, which requires constant improvements as well as efficient resource 
utilization. This can be done by producing the right products with the right quality 
at the right time, according to Just in time. A point of departure for this philosophy 
is the Pull strategy, which means that companies only produce and process products 
according to the current demand. To succeed, it requires that companies have a 
planning and management routine for the production that permeates all 
departments. 
The master thesis was performed on the company's Surface treatment department, 
where products are first surface treated and then painted according to the 
customer's demand. The aim of the work was to provide suggestions for planning 
and management procedures for the department, with the aim of producing 
according to the Pull strategy. With the help of these proposals, the department 
should also be able to plan for an increase in the demand by 50 percent. 
In order to achieve the purpose of the study, the authors created the basis for an 
OEE measurement to measure the department's performance and then compiled 
its metrics in a value-flow analysis. In addition, observations, interviews and 
company documents were used to determine and clarify the department's current 
state. Together with appropriate theories, the authors came up with a series of 
action proposals to streamline the departures production planning and 
management. 
The master thesis resulted in establishing and shaping a model for the departments 
production planning and management in order to be able to produce according to 
the Pull strategy. By using this model, the total throughput through the department 
would decrease by 57,3 percent. Proposals for certain factors that affect this 
outcome were also presented in the report's proposed action. The model presented 
in action proposals can also be used by other companies where high variations in 
day-to-day demand are common and create concerns among them. 
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Sammanfattning 
Tillväxten på den globala marknaden, tillsammans med ökningen av antal företag, 
har lett till en stor konkurrens bland dessa, inte minst för tillverkande företag. Även 
kunder har blivit mer krävande där kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet 
efterfrågas till ett lågt pris. Jeld-Wen i Forserum har mångårig erfarenhet inom 
tillverkning av kundunika dörrar och är ledande inom denna bransch. De vill förbli 
konkurrenskraftiga genom att möta kundens hårda krav vilket kräver ständiga 
förbättringar samt effektivt resursutnyttjande. Detta kan göras bl.a. genom att 
tillverka rätt produkter med rätt kvalitet i rätt tid, det vill säga arbeta enligt Just in 
time. En utgångspunkt till denna filosofi är Pull-strategin som innebär att företag 
endast producerar och bearbetar produkter enligt aktuell efterfråga. För att lyckas 
med det krävs att företag har planerings- och styrningsrutiner som genomsyrar 
samtliga avdelningar. 
Examensarbetet utfördes på företagets avdelning Ytbehandling, där produkter 
ytbehandlas och målas utefter kundens önskemål. Målet med arbetet var att ge 
förslag på rutiner för planering och styrning på avdelningen, i syfte att producera 
utefter Pull-strategin. Med hjälp av dessa förslag ska avdelningen även kunna 
planera vid en ökning av efterfrågan med 50 procent. 
För att uppnå studiens syfte skapades en bas för OEE-mätning och användes för 
att mäta avdelningens prestanda som senare sammanställdes i en 
värdeflödeskartläggning. Utöver detta användes observationer, intervjuer och 
företagsdokument för att fastställa och klargöra avdelningens nuläge. Tillsammans 
med lämpliga teorier arbetades åtgärdsförslag fram för att effektivisera planering 
och styrning på avdelningen Ytbehandling. 
Examensarbetet resulterade i att en modell för planering och styrning till 
avdelningen togs fram för att de ska klara av att producera enligt Pull-strategin. 
Genom att använda sig av modellen skulle den totala genomloppstiden igenom 
avdelningen minska med 57,3 procent. Även förslag på vissa faktorer som påverkar 
detta utfall presenterades i rapportens åtgärdsförslag. Modellen som presenteras i 
åtgärdsförslag kan användas även av andra företag där höga variationer i 
dagsefterfrågan är vanligt förekommande och skapar bekymmer bland dessa. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts 
upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill 
beskrivs studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den globala marknaden blir allt större för varje år och detta beror dels på att antalet 
aktörer ökar men också för att företag idag i större utsträckning köper råmaterial, 
delsystem och komponenter från andra länder och kontinenter. Historiskt sett 
uppmuntrades länder till att etablera nya företag i landet men även att utveckla 
landets egna företag för att skydda och bevara den egna ekonomin. Detta har 
ändrats över åren på grund av två huvudsakliga faktorer, vilka är institutionella- och 
tekniska utvecklingar. Med institutionella utvecklingar menar Sjöholm att 
företagsekonomier har utvecklats och gynnats av integration med omvärlden. 
Globaliseringen har även lett till en hårdare konkurrens mellan företag vilket betyder 
att företagen ständigt måste förbättras och utvecklas för att klara av dagens hårda 
konkurrens. [1] 
På grund av den allt hårdare konkurrensen har milstolpen för företag varit att 
utvecklas och använda sig av olika filosofier som leder företaget i rätt riktning. En 
av dessa filosofier kallas Just in time och innebär i stort sett att producera produkter 
i rätt tid, rätt volym och med så lite resurser som möjligt [2]. Idag måste företag 
arbeta aktivt med att förbättra, effektivisera och ständigt utveckla sina processer för 
att öka i konkurrenskraft eller för att överhuvudtaget förbli konkurrenskraftiga på 
marknaden [1]. Ett sätt att lyckas med detta är genom att etablera en planerings- och 
produktionsstyrningsstrategi som genomsyrar hela företaget. Detta innebär att alla 
avdelningar inom företaget arbetar utefter en och samma strategi.  
Planeringsstrategin som Just in time bygger på är en så kallad Pull-strategi och innebär 
att företaget producerar utefter en aktuell efterfrågan från kund, det vill säga att de 
börjar producera när det finns ett behov. Kunden i det här fallet kan vara slutkund 
eller internkund såsom en process eller en annan avdelning inom det egna företaget. 
Genom att endast producera produkter som efterfrågas av följande avdelning 
minimeras, eller i bästa fall elimineras överproduktion samt onödigt lager som 
kostar företag pengar. [3] 
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1.2 Problembeskrivning 
Tillverkande företag kan i grova drag delas in i företag som tillverkar mot lager och 
företag som tillverkar direkt mot kundorder. Företag som tillverkar mot lager strävar 
efter att ha stabila och pålitliga processer med hög utnyttjandegrad för att få ner 
styckkostnaden på sina produkter. Detta gör att produkter blir lönsamma trots att 
de får stå i färdigvarulager under en viss period samtidigt som en snabb ledtid1 till 
kunden kan åstadkommas. Däremot sjunker flexibiliteten hos sådana företag 
eftersom produkter som en gång har producerats och placerats på färdigvarulager, 
inte längre kan ändras eller anpassas utefter kundens önskemål. [4] 
Företag som tillverkar mot kundorder däremot strävar efter en hög flexibilitet i 
volym och produktmix för att tillgodose kunden med just det kunden vill ha och i 
de mängder den vill ha det. Detta leder till att ledtiden ut till kund blir något längre 
eftersom produkterna är kundspecifika och oftast tar längre tid att tillverka, samt 
kräver en bredare kompetens- och utrustningsnivå. [4] 
Jeld-Wen är ett företag i Forserum med mångårig erfarenhet inom tillverkning av 
olika slags dörrar och i dag tillverkar de relativt höga volymer produkter med en 
bred produktvariation. En del av dessa produkter är av standardutförandet medan 
resterande är kundunika. Produkter som är av standardutförande levereras till ett 
terminallager och de kundunika levereras direkt till kund. Aktuella prognoser tyder 
också på en ökad efterfråga med upp till 50 procent de närmsta åren, framförallt på 
de kundunika produkterna. Detta har lett till att de har fått se över sin 
produktionsstrategi, och från att tidigare använt sig av Push-strategin till att numera 
planera och producera utefter Pull-strategin. 
Eftersom företaget började införa Pull-strategin ställde det krav på samtliga 
avdelningar att planera och styra produktionen så att endast rätt produkter tillverkas 
i rätt tid, dels för att minimera överproduktion men också för att minimera eller i 
bästa fall eliminera onödiga lager. På grund av detta har vissa avdelningar fått svårt 
att leverera ut rätt produkter i rätt tid vilket har gjort dem till flaskhalsar i 
produktionen. En sådan avdelning är Ytbehandlingen där majoriteten av 
produkterna ytbehandlas och målas med kundspecifika färger.  
Produkterna som kommer in till Ytbehandling, kommer oftast i en takt och ordning 
som gör att de först behöver sorteras utefter datum, innan de målas. Därefter kan 
produkterna levereras till nästa avdelning som är Slutmontering. Slutmontering har 
dock krav på Ytbehandlingen som är att samtliga produkter som levereras från 
Ytbehandling ska levereras i rätt tid och rätt volymer. Eftersom avdelningen inte 
har någon tydlig planering och styrning, har det uppstått problem med att uppfylla 
dessa krav från Slutmonteringen. 

                                            

1 Med ledtid menas tiden från att kunden lägger ordern till att den får produkten 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ge förslag på rutiner för planering och styrning till avdelning 
Ytbehandling i syfte att producera utefter Pull-strategin. Med hjälp av dessa förslag 
ska Ytbehandling även kunna planera vid en ökning av efterfrågan med 50 procent. 
Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Hur skulle Ytbehandlingen kunna planera och styra för att öka 
leveransprecisionen till Slutmonteringen? 

2. Hur påverkas de ingående processerna på avdelning Ytbehandling av den 
nuvarande planeringen och styrningen?  

3. Vilka åtgärder skulle krävas på Ytbehandlingen om efterfrågan ökade med 
50 procent?  
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1.4 Avgränsningar 
Eftersom förändringsarbetet innefattar alla företagets produktionsavdelningar som 
nämndes i problembeskrivningen, beslutas att examensarbetet endast skall iaktta 
avdelningen Ytbehandling för att svara på ovanstående frågeställningar. Avdelning 
Ytbehandling består av en Putslinje, UV-linje och en Robotlinje, vilket kan ses 
nedan i Figur 1, inom det streckade området. Figuren visar bl.a. produktionsflödet 
genom företagets avdelningar samt de tre ingående processerna på avdelningen 
Ytbehandling.  
Avdelningen avgränsas bakåt mot Maskinhall samt framåt mot Slutmontering och 
detta visualiseras med figuren nedan. Trots avgränsningarna kommer viss 
information från andra avdelningar samlas in för att förstå nuläget samt för att 
kunna besvara på ovanstående frågeställningar. 

Figur 1 Layout över avdelningar samt produktionsflöde 
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1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sju kapitel; Introduktion, Teoretisk ramverk, Metod & 
genomförande, Nulägesbeskrivning, Nulägesanalys, Åtgärdsförslag & diskussion 
samt Slutsatser. Dessa är numrerade och ordnade enligt rapportens kapitel och 
struktur. 

1. I kapitlet Introduktion beskrivs en kort problembakgrund som sedan trattas ner 
till arbetets syfte och frågeställningar. Även arbetets avgränsningar beskrivs för 
att förtydliga vad som studeras och inte studeras i arbetet. 

2. I kapitlet Teoretiskt ramverk tas relevant teori upp som sedan används i 
rapporten för att besvara frågeställningar samt koppla teorier till givna 
åtgärdsförslag. 

3. I kapitlet Metod & genomförande beskrivs examensarbetets arbetsprocess, 
ansats samt vilka metoder som används. Vidare beskrivs hur rådata och annan 
behövlig information samlades in till arbetet. 

4. I kapitlet Nulägesbeskrivningen beskrivs avdelning i detalj samtidigt som 
insamlad rådata presenteras i form av OEE samt värdeflödeskartläggning. Detta 
kapitel är en grund för att läsaren skall förstå nuläget på avdelning Ytbehandling 
samtidigt som den ligger till grund för åtgärdsförslagen som presenteras senare 
i rapporten. 

5. I kapitlet Nulägesanalys analyseras avdelningens planering, styrning, 
informationsflöde, prestanda samt olika faktorer som påverkar avdelningen. 
Detta görs för att besvara andra frågeställningen i examensarbetet. 

6. I kapitlet Åtgärdsförslag & Diskussion presenteras arbetets åtgärdsförslag för 
planering och styrning på avdelningen Ytbehandling genom en modell som 
behandlar avdelningens ingående processer, lager, buffertar samt 
informationsflöden. Denna modell besvarar den första frågeställningen medan 
den tredje frågeställningen besvaras separat under en egen rubrik längre ner i 
kapitlet.  

7. I kapitlet Slutsatser sammanfattas examensarbetet, dess konsekvenser samt 
rekommendationer till företaget. 

 



Teoretiskt ramverk 

6 

2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget. Samtliga teorier som 
tas upp i detta kapitel kommer att användas under resterande delen av rapporten. 
En del teorier används till nulägesbeskrivningen medan andra kommer beaktas 
under nulägesanalysen samt åtgärdsförslag. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I denna rubrik beskrivs vilka teorier som kopplas till examensarbetets tre 
frågeställningar.  

 
Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och teori 

2.2 Overall Equipment Effectiveness, OEE 
Overall Equipment Effectiviness som förkortas med OEE, är ett 
effektivitetsbegrepp och ett viktigt mätetal för att kunna mäta exempelvis en 
utrustnings totala effektivitet. Mätetalet mäter kvantitetsparametrar såsom 
hastighetsförluster och stilleståndstider, men också kvalitetsparametrar i form av 
antalet godkända detaljer. Mätvärdet mäts i procent och den maximala potentialen 
uppnås när utrustningen används fullt ut, utan några stopp eller kassationer. [5], [6, 
pp. 369-372]  
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OEE kan användas både på en individuell utrustning men även på hela 
produktionslinor och produktionsavdelningar. Genom att mäta OEE på en 
utrustning, produktionslinje eller avdelning kan dessa sedan jämföras med varandra 
och företaget kan få en indikation på förbättringspotential. Eftersom mätetalet 
redogör för olika kvantitets- samt kvalitetsparametrar, indikerar mätvärdet även var 
förbättringar kan och bör göras. [7] 
OEE kan enkelt delas upp i tre parametrar som multipliceras ihop för att få ett 
heltäckande mätetal på en utrustning, produktionslina eller avdelning. Dessa tre 
parametrarna är Availabiilty (A), Performance (P) samt Quality (Q). Under dessa tre 
parametrar ingår även de sex stora förlusterna in [5], som beskrivs nedan i rubrik 
2.2.2.  
Däremot kan indelningen av de sex stora förlusterna skilja sig åt beroende på företag 
och typ av tillverkning. Det viktiga är att företag internt räknar på samma sätt för 
att vara konsekventa och för att jämförelser skall bli korrekta. [7]  

 Sporadiska och kroniska störningar  
Produktionsstörningar kan i huvudsak delas in i två kategorier, sporadiska och 
kroniska störningar. De kroniska störningarna är svårare att upptäcka än de 
sporadiska eftersom de inte varierar lika mycket från ”normaltillståndet”. De är 
oftast små, håller sig kring normaltillståndet vilket gör de svåra att lokalisera i 
processen. De sporadiska störningarna är däremot enklare att lokalisera eftersom 
störningarna händer snabbt med en stor avvikelse från normaltillståndet. [7], [5]Det 
är de kroniska störningarna som leder till låg utnyttjandegrad på grund av att dessa 
sker löpande under produktionen och det blir ett slags normalt produktionstillstånd. 
På grund av att det sker löpande under produktionen är det också mestadels de 
kroniska störningarna som kostar företag pengar i form av outnyttjad kapacitet. 
Eftersom de ingår i normaltillstånd är den enda möjliga identifikationen av kroniska 
störningar genom att jämföra med den teoretiskt beräknade utrustningskapaciteten. 
De sporadiska störningarna händer i regel mer sällan än de kroniska, däremot blir 
den negativa konsekvensen betydligt större när de inträffar. [7] 

 De 6 stora förlusterna 
De kroniska och sporadiska förlusterna resulterar i olika typer av förluster och 
påverkar alla tillverkningsprocesser negativt, men olika mycket. Dessa förluster 
kräver ständiga resurser och det leder till att företaget går miste om potentiell 
produktion. Genom att använda sig av mätetalet OEE kan företag identifiera dessa 
förluster och på så sätt även reducera dessa. [7] Förlusterna i en tillverkningsprocess 
kan delas upp i de sex stora förluster enligt Ljungberg, som definieras nedanför [5]. 

 Utrustningsfel och avbrott 

Med utrustningsfel menas att en utrustning havererar eller går sönder vilket kräver 
reparation av utrustningen för att få att fungera igen. Avbrott kan också förekomma 
och i detta sammanhang menas mindre stopp som inträffar med en högre frekvens 
än utrustningsfel. 
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 Ställtid och justeringar 

Ställtiden definieras som den tid det tar att ställa om en utrustning mellan olika 
produktvarianter [6, pp. 245-290]. Justeringar kopplas också till ställtiderna då 
justeringar oftast behöver göras innan utrustningen är klar för produktion. 

 Tomgång och småstopp 

Tomgång innebär att en utrustning är påslagen men att den står still exempelvis på 
grund av materialbrist. Småstopp leder oftast till korta stopp exempelvis på grund 
av att en detalj har fastnat eller att en givare står fel. Dessa fel åtgärdas snabbt men 
operatörer väljer ofta att inte anteckna dessa fel på grund av deras korta stopptider. 

 Reducerad hastighet, förlängd cykeltid 

Reducerad hastighet innebär att utrustningen inte utnyttjar sin fulla kapacitet och 
hastighet som den är konstruerad för. Detta kan bl.a. bero på att den inte klarar av 
den konstruerade hastigheten eller på grund av felprogrammering av utrustningens 
styrprogram. 

 Defekter i processen 

Med defekter i processer menas all typ av kassation eller omarbete av detaljer. 
Kassation ses som en större förlust än omarbete då materialet oftast måste slängas 
och tillverkningen av detaljen måste påbörjas på nytt. Med ett omarbete kan en 
detalj ”räddas” genom att tillsätta extra resurser istället för att tillverka detaljen på 
nytt. 

 Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Det reducerade utbytet på grund av uppstartsförluster uppkommer främst när en 
maskin har stått still, är kall och bearbetar felaktigt tills det att den värmts upp.  

 Beräkning av OEE 
OEE beräknas genom att multiplicera de tre parametrarna Availability (A), 
Performance (P) samt Quality (Q) [7]. Här nedan beskrivs vad de tre ingående 
delarna innebär och hur de beräknas. 

 Availability (A) 

Availability är ett mätetal som beskriver utrustningens tillgängliga tid för 
produktion. Som vi kan se i formeln nedan består den av företagets utlagda tid samt 
stopptiden. Den utlagda tiden räknas fram genom att subtrahera företagets raster 
och pauser från företagets tillgängliga tid. Med företagets tillgängliga tid menas tiden 
som finns under ett skift, arbetsdag eller annan tidsenhet. [7] 

Availability	(%) = 	 ./0123	/4356/788/43
./0123	/43
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 Performance (P) 

Performance beskriver hur många detaljer som producerats i förhållande till hur 
många som skulle kunnat producerats vid optimala förhållanden. Antalet detaljer 
som skulle kunnat producerats vid optimala förhållanden fås genom att multiplicera 
produktionstiden med Tillgängligheten och den ideala utrustningshastigheten. Med 
en ideal utrustningskapacitet menas den köpta utrustningskapaciteten. [7] 

Performance	(%) = AB/10	8C73DEFC13F	FBGF/FC
HC73DI/47BJ/43∗A∗L3F10	D/CDJ/B4B2JG1J/42GF/

   

 Quality (Q) 

Quality redogör för hur många av de producerade detaljerna som är godkända 
utifrån företagens ställda krav. [7] 

Quality	 % =
Antal	producerade	enheter − Antal	icke	godkända	enheter

Antal	producerade	enheter
 

 

OEE = Availability * Performance * Quality 

2.3 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning är ett verktyg som används för att framförallt beskriva 
företags- och organisationers nuvarande samt tänkt framtida tillstånd. Den ger en 
visuell bild över detaljers material samt informationsflöden. För att utforma ett 
framtida tillstånd finns det ett fåtal steg att som bör bearbetas. [6, pp. 245-290] 
Första steget är att välja detaljeringsnivå, det vill säga beskriva om man studerar 
material och informationsflöden mellan flera företag, i ett företag, enskild fabrik 
eller inom en delprocess. Nästa steg blir att välja om alla produkter skall studeras, 
en specifik produktfamilj eller en enskild produkt. Det tredje steget är att kartlägga 
det nuvarande tillståndet på den valda detaljeringsnivån, inklusive buffertar mellan 
processerna. Detta kan göras på ett enkelt sätt med hjälp av endast papper, penna 
samt ett tidtagarur. I en värdeflödeskartläggning påbörjas studien alltid från 
produktion flödets bakre del och arbetet fortsätter sedan uppåt i flödet. Det fjärde 
steget är att kartlägga det framtida tänkta tillståndet och det femte steget är att 
utveckla en handlingsplan till denna. [8] 

 Uppbyggnad av kartan 
I stort består kartan till en värdeflödeskartläggning av fyra delar vilka är kunden, 
ingående processer, materialflöden samt informationsflöden som påvisar om det är 
ett tryckande eller dragande system. Med kunden i detta fallet menas inte alltid 
konsument utan det kan även vara en internkund inom företaget, enligt Bellgran 
och Säfsten. [6, pp. 245-290] 
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När kartan ritas upp är det viktigt för företag att symboler och beteckningar som 
används för arbetet är densamma och att alla som är involverade i arbetet förstår 
innebörden av dessa. En processruta innehåller specifik information om en enskild 
process såsom antalet operatörer, cykeltiden, ställtiden, tillgänglig arbetstid och 
kassationer. Dessa mätetal är endast exempel på vad som kan ingå i en processruta 
och innehållet är varierande beroende på företag och tillverkning [6, pp. 245-290]. 
Här nedan definieras några mätvärden som en processruta kan innehålla och som 
senare används i rapporten. 

• Cykeltid, C/T (Tiden från att en produkt är klar tills att en annan är klar) 

• Ställtid (Ställtiden definieras som den tid det tar att ställa om en utrustning 
mellan olika produktvarianter) 

• Genomloppstid, GLT (Den tid det tar för detaljen igenom en process) 

• Antal operatörer (Antalet operatörer som arbetar med processen) 

• Kapacitet (Processens kapacitet i produkter per minut) 

• OEE (Ett effektivitetsmått) 

 Beräkning av genomloppstid samt värdeadderande tid 
En värdeflödeskartläggning visualiserar även produktens genomloppstid samt den 
värdeadderande tiden genom en tidslinje under kartan. Med värdeadderade tid 
menar Bellgran och Säfsten är den tid som detaljen bearbetas eller den tid som den 
befinner sig i ett slutet system. Den totala genomloppstiden fås genom att klocka 
tiden som detaljen befinner sig inne i systemet eller genom att addera tiderna från 
alla processer samt tiderna som detaljen står i buffert eller lager. Tiden som detaljen 
finns i buffert eller lager kan även beräknas genom att dividera antalet detaljer som 
står med kundens efterfrågan per tidsenhet. [6, pp. 245-290] Den värdeadderande 
tiden fås genom att addera genomloppstiderna från kartans processrutor. I slutet av 
tidslinjen adderas summorna av den totala genomloppstiden samt den 
värdeadderande tiden för att se förhållandet mellan dessa [8].  

2.4 Just in time (JIT) 
Just in time är en planeringsfilosofi som bygger på att detaljer skall produceras i rätt 
tid, rätt kvantitet till rätt kvalitet. Utgångspunkten i JIT är att detaljer produceras 
och anländer i rätt tid och rätt kvantitet [6, pp. 245-290].  
Det finns många olika definitioner och tolkningar av JIT som täcker olika 
produktionsprocesser men en gemensam faktor är att reducera eller eventuellt 
eliminera olika typer av förluster som kan kopplas samman med olika 
produktionssystem. Vincent definierar några exempel på olika förluster, vilka 
beskrivs nedanför. [9] 

• Väntetid på grund av att utrustning gått sönder 

• Överproduktion som ökar lagerkostnader personalhantering samt ledtider 
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• Otillräcklig layout då resurs och utrustning står lång ifrån varandra vilket 

resulterar i långa transporter 

• Dåligt förberedda produktionssystem 

• Dålig planering i schemaläggningsfasen som leder till onödigt stora lager 

 Push- & Pull-strategi 
Push- och Pull-strategin kan karakteriseras som två olika materialflödesstyrningar 
och den största skillnaden mellan dessa är vem som initierar att produktionen på en 
viss detalj bör påbörjas [6, pp. 245-290]. Andra termer för 
materialflödesstyrningarna Push- och Pull-strategi är tryckande respektive dragande 
system. 
Pull-strategin bygger på arbetsfilosofin JIT och innefattar att rätt material skall tas 
fram i rätt tid och i rätt kvantitet. Pull-strategin beskriver ett produktionssystem på 
så sätt att produktionen av detaljer endast påbörjas när det finns en 
tillverkningsorder från en förbrukande aktör eller från en kund. [9], [10, pp. 301-
307], [6, pp. 245-290] Ett dragande system kan leda till att de enskilda processerna 
inte alltid arbetar maximalt pga. att det inte finns någon aktiv efterfrågan [6, pp. 245-
290]. Däremot förhindras överproduktion samt onödiga lageruppbyggnader genom 
att endast producera detaljer som det finns en efterfrågan på [9]. 
Push-strategin är Pull-strategins motsats och innebär att avdelningen trycker ut så 
mycket material som möjligt genom avdelningen utifrån sin egna kapacitet. Ett 
tryckande system siktar på att maximera utrustningens kapacitet och 
arbetskraftsutnyttjandet på avdelningen, för att bearbeta så många detaljer som 
möjligt jämfört med det dragande systemet. Dragande system däremot siktar på att 
jämna ut och matcha arbetsflödet i process, fastän det ibland innebär att alla 
processer på avdelningen inte arbetar maximalt. [10, pp. 301-307]  

 Periodbeställningssystem 
Periodbeställningssystem är en av många materialstyrningsprinciper för lager. 
Systemet bygger på att nytt material beställs förutbestämda tider eller med 
förutbestämda intervall. Orderstorleken som beställs varierar från gång till gång 
eftersom storleken på ordern beror på hur mycket lagret har tömts sedan förra 
beställningen. Varje orderkvantitet läggs så att lagret når till den bestämda 
återfyllnadsnivån. Detta innebär att orderkvantiteten som beställs är skillnaden 
mellan aktuellt saldo i lagret och den förutbestämda återfyllnadsnivån. [11] [12] 
Här nedan beskrivs hur orderstorleken och återfyllnadsnivån beräknas samt vad 
använda beteckningar står för. Dessa beteckningar kommer även att användas 
under åtgärdsförslag. 
E = Efterfrågan 
SL = Säkerhetslager (Skyddar mot förseningar och störningar) 
LT = Ledtiden (Hur lång tid tar det innan man får ordern) 
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I = Inspektionsintervallet (innebär hur ofta man lägger en ny order) 
 
Orderstorlek = Återfyllnadsnivå − Aktuellt	lagersaldo 
Återfyllnadsnivå = SL + E ∗ (LT + I) 

 

 Kanban-system 

Kanban-system är en metod för att signalera materialbehov och är centralt begrepp 
inom JIT för att producera rätt produkter i rätt tid. Kanban eller Kamban som det 
också heter, kan översättas som signalkort från japanska. Systemet används i alla 
sammanhang där produkter, varor eller material töms med tiden och måste återfyllas 
en viss tidpunkt innan dessa tar slut. Det kan exempelvis användas i affärer, butiker 
industrier mm. Kanban-systemet har samma grundtanke som Pull-strategin gällande 
överproduktion och lageruppbyggnad, vilket är att undvika båda av dessa [6, pp. 
314-316] [13]. Eftersom systemet bygger på att inte producera eller förflytta 
produkter innan nästföljande avdelning, kund eller internkund är i behov av dessa, 
undviks både överproduktion och onödiga lageruppbyggnader [13]. Det innebär att 
om ett företag består av två processer skall process 1 inte börja producera eller 
förflytta material till process 2 innan denna signalerar att den är i behov av en ny 
leverans. 
Det finns två olika typer av Kanban som grovt kan indelas i fysisk/visuell initiering 
eller i någon typ av administrativ initiering. Det förstnämnda och klassiska Kanban-
systemet bygger på att initieringen av material, produkter eller varor sker med hjälp 
av en fysisk beställning, exempelvis med fysiska kort som skickas bakåt i 
förädlingskedjan medan den administrativa initieringen kan ske elektroniskt genom 
exempelvis ett affärssystem [6, pp. 314-316]. Det klassiska Kanban-systemet bygger 
på ett beräknat antal kort finns och roterar i det slutna systemet som minst består 
av en förbrukande enhet och en tillverkande enhet där den förbrukande enheten 
initierar produktionen till den tillverkande enheten. [13] 
Kanban används ofta tillsammans med FIFO för att åstadkomma ett välfungerande 
Pull-system enligt Roser och Nakano. FIFO står för ”first in first out” vilket på 
svenska översätts till ”först in först ut”. Detta innebär att en produktion bearbetar 
produkter i den ordning som de kommer från lager eller processen innan, det vill 
säga i produkternas ankomstordning. [14] 
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2.5 Theory of constrain, flaskhalsteori 
Theory of constrains är en begränsningsteori som idag ofta betecknas med trumma 
buffert rep. Trumman sätter takten till flaskhalsen, bufferten är ett mindre lager med 
produkter innan flaskhalsen och repet är kommunikationen mellan flaskhalsen och 
tidigare tillverkningsenheter. En flaskhals inom produktion innebär en begränsad 
resurs eller utrustning. Teorin går ut på att flaskhalsen bestämmer takten i hela 
produktionssystemet och tidigare tillverkningsenheter producerar eller bearbetar 
produkter i flaskhalsens takt. Detta innebär att ”repet” sitter mellan trumman och 
produktionens flaskhals för att eliminera överproduktion och uppbyggnad av lager. 
Denna teori har visat sig vara gynnsam för tillverkande företag genom att minska 
dess ledtider, cykeltider vilket har lett till ökade intäkter för företaget. [15] 

2.6 Kundorderpunkt, KOP 
En kundorderpunkt som förkortas med KOP, beskriver var i förädlingskedjan 
material eller en produkt knyts samman med en specifik kundorder. Den beskriver 
även var övergången mellan prognosstyrning och kundorderstyrning ligger. Med 
prognosstyrning menas att företaget producerar enligt prognos innan denna punkt 
och mot kundorder efter kundorderpunkten. Fyra olika typer av 
företagsproduktioner kan identifieras beroende på var kundorderpunkten ligger i 
förädlingskedjan och beskrivs något längre ner. I samband med kundorderpunkten 
uppkommer också väldigt ofta ett viktigt lager. Utifrån denna lagerpunkten kan 
företaget ge kunden ett leveransdatum som styrs av det tillgängliga materialet i lagret 
samt olika tillverkande enheters kapacitet. [10, pp. 177-180] [4] 
Här nedan beskrivs de fyra olika typerna av företagsproduktioner av Jonsson och 
Mattsson som nämndes ovanför i ordningsföljd. Ledtiden ut till kund är oftast 
längst för den första beskrivna företagstypen, konstruktion mot kundorder och 
kortast mot den sistnämnda företagsstöden vilken är tillverkning mot plan/lager. 
[10, pp. 177-180] 

  Konstruktion mot kundorder 
Konstruktion mot kundorder innebär att företaget får in en kundorder tidigt i 
förädlingskedjan och därmed börjar planeringsarbete, materialanskaffning samt 
förberedelse inför tillverkning av kundordern. Företaget väntar alltså med att få in 
kundorder för att starta igång materialanskaffning och tillverkningsprocesserna för 
att inte tillverka något mot lager. I denna typen av företag består interna lager till 
större del av köpkomponenter och råmaterial. 
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 Tillverkning mot kundorder 
Denna kundordertyp liknar den första kundordertypen till stor grad men vissa 
skillnader leder till att den klassas under en annan kategori. Den stora skillnaden är 
att materialet här redan är förberett för tillverkning och större delen av 
materialanskaffningen samt köpkomponenter redan har gjorts utan någon koppling 
till kundorder. Detta leder till ett större inköpslager men också kortare ledtider till 
kund. All tillverkning genomförs även här i samband med att företaget tar emot en 
kundorder, det vill säga att inga produkter bearbetas mot lager. De interna lagren 
består av köpkomponenter, råmaterial samt företagets egna tillverkningsförberedda 
detaljer.  

 Montering mot kundorder 
Montering till kundorder innebär kortfattat att allt material och alla komponenter 
som behövs till den slutgiltiga produkten redan köpts av företaget utan några 
kopplingar till kundorder, det vill säga prognosbaserat. När en kundorder kommer 
in till företag plockas komponenter och delsystem ihop för att produkten skall 
motsvara kundens egna specifikationer, med ett annat ord är denna produktionen 
variantbestämd. Denna typen av företag har oftast större lager med prognosköpta 
kvantiteter av delsystem och komponenter som sätts ihop när kundordern kommer 
in till företaget. 

 Tillverkning mot plan/lager 
Dessa företag producerar produkter av standardtyp och läggs på lager tills det att 
företaget får en kundorder. Skillnaden mellan tillverkning mot lager och plan är att 
tillverkning mot plan även kan innefatta att en produkt tillverkas mot en specifik 
kund men produkten är fortfarande känd och standardtyp. Exempel på sådana 
kunder kan vara återförsäljare till bilindustrin. Företagets ingående lager består av 
råmaterial, komponenter, delsystem samt färdiga produkter som väntar på att köpas. 

2.7 Produktionsplanering 
Produktionsplanering kan kortfattat beskrivas som beslutfattandet av planer och 
aktiviteter i framtida situationer. Planeringen kan ha olika framförhållning, 
detaljeringsgrad samt precision beroende på när den framtida aktiviteten sker. Om 
beslutet avser en aktivitet som skall ske inom snar framtid måste både 
detaljeringsgraden och precisionen vara hög. Däremot behöver inte en annan 
aktivitet som exempelvis sker om ett halvår, vara lika detaljerad eller preciserad i 
nuvarande tidpunkt. Beroende på när en aktivitet ska hända eller utföras i framtiden 
kan dessa delas upp i olika planeringsnivåer. Antal planeringsnivåer kan delas in i 
fyra stycken och beskrivs var för sig nedanför. [10, pp. 345-349] 
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 Sälj- och verksamhetsplanering 
Detta är planeringsnivån som har längst tidshorisont, det vill säga att den ligger 
längst bort i tiden i förhållande till de andra planeringsnivåerna. 
Planeringshorisonten här är cirka ett till två år. Det är även denna planeringsnivån 
som har den lägsta detaljeringsgraden samt lägsta precisionen. Sälj- och 
verksamhetsplaneringen görs av respektive företagsledning för att fastställa 
huvudsakliga planer och aktivitet av leveranser, försäljning samt produktion. En 
stor utgångspunkt för denna planeringsnivå är företagets fastställda affärsmål samt 
approximerade framtida leveranser och försäljningsvolymer. För att fastställa dessa 
volymer använder sig ledningen framförallt av historik och prognoser. [10, pp. 345-
349] 

 Huvudplanering 
På denna planeringsnivå utförs planer och aktiviteter till utleveranser samt 
produktion utifrån prognoser, kunders redan lagda order eller en blandning av dessa 
[10, pp. 345-349]. Det är kundorderpunkten som bestämmer var planeringspunkten 
ligger och genom att studera när företaget börjar producera eller bearbeta produkter 
kan det också klassificeras utefter någon av företagstyperna som beskrevs i rubrik 
2.6 [6, p. 88]. 
Aktiviteter som planeras på huvudplaneringen avser kvantiteter av produkter, och 
tidshorisonten är upp till ett år där planerna revideras veckovis eller månadsvis. 
Planer och aktiviteter som tagits fram i huvudplaneringen är som en slags 
inmatningsinformation till nästa planeringsnivå, orderplanering. [6, p. 89] 

 Orderplanering 
Orderplaneringen handlar om att planera och tillhandhålla råvaror, komponenter, 
delkomponenter eller detaljer till de kvantiteter av produkter som planerats in av 
huvudplaneringen. Det är alltså produkternas ingående artiklar som förplaneras på 
denna planeringsnivå och tidshorisonten är vanligtvis upp till ett halvår och 
revideras vanligen veckovis eller dagligen. Beroende på om företaget själva tillverkar 
eller köper komponenterna ser processen ut på olika sätt. Om det är ett eget 
tillverkande företag måste de behövande artiklarnas produktion planeras med 
avseende på när de behövs, respektive om företaget köper in dessa artiklar måste 
ledtiden tas till hänsyn för att säkerställa materialförsörjningen. [10, pp. 345-349] 

 Detaljplanering 
Planeringsnivån i detaljplanering är den som ligger närmst produktionen samt har 
en högsta detaljeringsgrad och precision där hänsyn till de olika tillverkningsstegen 
samt kapaciteten måste tas. Tidshorisonten på detaljplanering är upp till en månad 
och revideras dagligen av behörig personal för att den skall vara så aktuell som 
möjligt. Detaljplaneringens huvudsakliga planeringsobjekt är produktionsorder som 
skall bearbetas eller tillverkas, men även de produktionssteg och aktiviteter som görs 
för att slutföra ordern eller produkten. [10, pp. 345-349]   
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På denna planeringsnivå planeras när en order skall påbörjas för att bli klar i utsatt 
tid, samt i vilken följd de olika order skall påbörjas. Även en kontroll av att 
ingångsmaterial finns tillgängligt görs för att inte stöta på materialbrist när ordern 
är påbörjad. [6, p. 90] 
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3 Metod & Genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med 
referenser. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens samtliga frågeställningar har olika metoder använts under 
arbetets gång. Böcker och vetenskapliga artiklar lästes och studerades för att få den 
senaste kunskapen om forskningen inom ämnet. Under sju veckor gjordes även en 
fallstudie där empirin samlades in samt jämfördes och analyserades med det 
teoretiska ramverket för att sedan besvara arbetets frågeställningar. Figur 3 visar 
kopplingen mellan frågeställningar och metod. 

 
Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet genomfördes under våren 2017 och kan i grova drag delas in i fyra 
steg, se Figur 4 nedan. 
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Första steget var att fastställa problemet och målen med examensarbetet 
tillsammans med företaget. Därefter gjordes litteraturstudier för att hitta verktyg 
och teorier som var lämpliga att använda under kartläggningen av avdelningen. 
Efter litteraturstudierna gjordes en kartläggning över avdelningen, samtidigt som 
empiri i form av rådata samlades in. Insamlingen av empirin ligger till grund för 
förståelsen av avdelningens nuläge samt arbetets OEE-mätetal och 
värdeflödeskartläggning. Dessa ligger till grund för arbetets nulägesbeskrivning, 
nulägesanalys samt åtgärdsförslag och slutsatser. Under tiden som empirin samlades 
in utfördes även intervjuer och observationer för att få en heltäckande empiri. I sista 
steget av arbetsprocessen sammanställdes och analyserades empirin för att sedan 
presentera några lösningsförslag åt företaget. 

 
Figur 4 Arbetsprocessen 

3.3 Ansats 
Studien har genomförts med en deduktiv ansats där använda teorier studerats 
noggrant för att sedan använda dessa under arbetets gång. En deduktiv ansats 
bygger på att utifrån kända teorier och allmänna principer dra slutsatser om enskilda 
företeelser [16]. Andra ansatser som använts i examensarbetet är den metodiska 
ansatsen som bygger på både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen för att 
öka reliabiliteten i de svar som fås utifrån insamlingsprocessen. Kvalitativ 
datainsamling bygger mestadels på intervjuer och enkäter medan den kvantitativa 
ansatsen bygger på statistiska och matematiska metoder [16].  

3.4 Fallstudie 
Metoden som användes i denna rapport kallas för fallstudie. Fallstudier är lämpliga 
för undersökningar av processer eller förändringar. Fallstudie utgår oftast från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. [16] 
Eftersom företaget ändrar sin produktionsplanering och går över från Push-strategi 
till Pull-strategi bör helheten studeras under en period. Genom detta ökar chansen 
att förutse olika scenario beroende på kortsiktiga och långsiktiga beslut som tas i 
samband med implementeringen av strategin. 
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3.5 Empiri/datainsamling 
Här beskrivs hur empiri och datainsamlingen gick till samt samlades in under 
examensarbetets gång. Empirin samlades in för att få en klar bild av nuläget och för 
att få rådata till arbetets OEE-mätetal samt värdeflödeskartläggning. 

 Intervjuer 
Intervjuer är en av många tekniker för att samla in data och information [16, p. 67]. 
För att samla kunskap om olika processer på företaget och framförallt på 
avdelningen Ytbehandling, har intervjuer använts under hela arbetets gång.  
Eftersom de flesta intervjuerna förekom spontant och utan några större 
förberedelser blev ordet fritt och många tankar, idéer och synpunkter kom fram.  
Denna typ av intervju har en låg strukturering- samt standardiseringsgrad. Med låg 
struktureringsgrad på frågorna ges individen mer utrymme att besvara frågorna och 
med låg standardiseringsgrad formuleras frågorna under intervjun och ställs i en 
passande ordning beroende på svar som fås. Dessa typer av intervjuer är väl 
användningsbara när man vill samla och få en helhetsbild av en situation. [16, pp. 
75-77] 

 Observationer 
Största delen av tiden som tillbringades på företaget gick ut på ständiga 
observationer för att få en helhetsbild över avdelningen, som inte enbart baserades 
på dokument, intervjuer eller någon enstaka observation. Under denna tid 
observerades utrustning, personal, arbetsmiljö, rasttider mm. Detta för att få ett 
helhetsperspektiv över avdelningen samt för att få förståelse över processer samt 
empirin som samlades in. 
Under observationen kan en observatör inta olika roller. Exempelvis kan en 
observatör vara deltagande eller icke deltagande. Man brukar även skilja på kända 
och okända observatörer. Kända observatörer har oftast möjlighet att ställa frågor 
och tas emot på ett annorlunda sätt än den okända, eftersom observerade personer 
och grupper inte ser denne som en äkta medlem av gruppen. En okänd observatör 
håller sig oftast i bakgrunden och studerar fallet utan att deltagande personer känner 
till den. [16] 
Under studiens period var observatörerna kända men icke deltagande. De togs väl 
omhand av personalen vilket skapade engagemang hos båda parter. 
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 Dokument 
Information som ansågs var lämplig, såsom kvalitetsdefekter och olika stopporsak 
på utrustningen samlades in från företagsdokument som personalen fyller i dagligen. 
Under studiens gång skapades ytterligare några dokument i form av blanketter som 
är kompletterande till företagets egna dokument och som samlade information om 
kvalitetsdefekter samt stopporsaker, se bilaga 4–9. Detta gjordes med anledning av 
att få en mer detaljerad information kring olika faktorer som påverkar 
produktionsutfallet och olika beräkningar. Dessa blanketter delades sedan ut 
ständigt på respektive arbetsplats så att operatörerna på ett smidigt sätt kunde fylla 
i dessa. 
Hur mycket material i form av dokument som är nödvändigt att samla in beror på 
olika faktorer, bl.a. på omfattningen på problemet men också på tiden man har till 
förfogande [16]. Dessa två faktorer bör gå hand i hand eftersom ju större omfattning 
på problemet det handlar om desto mer tid bör det läggas på empiriinsamlingen för 
att öka reliabiliteten2 i empirin. 
Information såsom antal operatörer, skiftgång och arbetstider samlades också in 
genom olika företagsdokument för att fastställa givna data från personal samt 
observationer. 

 Litteraturstudie 
Under andra steget av examensarbete samlades och skrevs största delen av 
rapportens teoretiska ramverk. Relevant och behövlig teori samlades från olika 
böcker samt vetenskapliga artiklar för att få den senaste forskningen inom de olika 
områdena. Teori samlades även i mindre mängder under examensarbetets gång då 
ytterligare teori krävdes för att stärka påståenden och rapportens givna 
åtgärdsförslag. 

3.6 Trovärdighet 
Metoden som valdes anses vara passande och trovärdig till denna typ av problem. 
Detta på grund av att denna metod utgår ifrån en heltäckande information för att 
sedan kunna gå in och lösa ett problem eller förändra en process till det bättre. 

                                            
2 Reliabilitet betyder trovärdighet eller tillförlitlighet i empirin som samlats in 
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Även empiriinsamlingen anses vara trovärdig då flera olika typer av 
datainsamlingsmetoder genomfördes för att få en så heltäckande bild som möjligt 
men även för att stärka och säkerställa information. Genom att samla information 
från olika datainsamlingar och källor kunde denna analyseras genom jämförelse och 
på så sätt säkerställa den empiri som samlades in under empiriinsamlingen. Däremot 
kan trovärdigheten på dem enskilda datainsamlingsmetoderna ifrågasättas. 
Eftersom intervjuerna hade en låg standardisering- och struktureringsgrad kunde 
det ibland leda till att operatörerna svarade olika, eller inte hade samma uppfattning 
på saker och ting. Även observationerna kunde ibland ge felaktigt observerad 
information, exempelvis på grund av att operatörer gör olika eller för att situationen 
tvingade operatören att agera på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver ett nuläge på avdelning Ytbehandling och börjar med att beskriva 
hur avdelningens produktvarianter byggs upp, från en processlinje till en annan. 
Därefter beskrivs varje processlinje för sig för att läsaren skall få en djupare inblick 
och förståelse av avdelningen, hur dessa hänger ihop samt hur produktflödet 
igenom avdelningen ser ut. Sedan förklaras även hur planeringen och styrning på de 
olika processlinjerna går till idag och till sist redogörs hur planeringen och 
styrningen påverkar avdelningens processlinjer. Även en värdeflödeskartläggning 
har gjorts för att upplysa läsaren om avdelningens totala genomloppstid, 
lagerstorlekar samt värdeadderande tid. Vidare i kapitlet kommer produktvarianter 
att betecknas med en särskild bokstav där R innebär att produkten ska vidare till 
Robotlinjen efter UV-linjen och S innebär att produkten ska vidare till 
Slutmontering efter UV-linjen. Om produkten betecknas med M innebär det att 
produkten ska till urfräsning på en annan avdelning. 

4.1 Beskrivning av produktvarianter på Ytbehandling 
De flesta produkter som företaget tillverkar är kundspecifika, vilket innebär att 
utbudet av produktvarianter är enormt. Produkter som transporteras till avdelning 
Ytbehandling tillverkas och anpassas genom tidigare avdelningar utefter kundens 
önskemål. Kundens önskemål kan vara allt från särskilda kvalitetskrav och färger till 
olika designmått såsom bredd, längd, tjocklek mm.  
Sett utifrån Ytbehandlingens perspektiv kan samtliga produktvarianter som 
kommer till avdelningen, delas in i tre kategorier endast beroende på tjocklek. Detta 
innebär att bredd eller längd inte har någon betydelse på avdelningen Ytbehandling 
eftersom omställningar i de ingående processerna endast sker på grund av tjocklek. 
I Figur 5 nedan visas hur produktvarianter snabbt kan byggas upp i respektive 
processlinje. Det är genom avdelningen Ytbehandling som antalet 
produktvarianterna snabbt ökar eftersom det finns tiotusentals olika färger och 
nyanser som kunden kan välja mellan. 

 
Figur 5 Uppbyggnad av olika produktvarianter på Ytbehandling 
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4.2 Beskrivning av avdelning Ytbehandling 
Avdelning Ytbehandling består av tre processlinjer, en lageryta samt två buffertar. 
Dessa processlinjer är slutna system där en viss mängd produkter matas in i systemet 
och bearbetas under en viss tid, innan de matas ut ur systemet.  Allt eftersom 
produkter matas ut ur systemet, fylls det succesivt på med nya produkter.  
Första linjen kallas Putslinjen och är till för att putsa ytan och förbereda produkten 
för ytbehandling. Genom att putsa produktens yta, fäster färgen och lacken bättre 
än om den hade varit oputsad. Därefter förflyttas de flesta produkter till UV-linjen 
där de får en grundfärg, grundlack eller målas med en vit färg som enligt figuren 
nedan heter Vit S. Det finns två typer av produkter som är färdigytbehandlade efter 
UV-linjen och direkt transporteras till Slutmonteringen. Dessa två produkter är 
ytbehandlade med antingen Vit S eller Fanerad S, som är en grundlackad produkt. 
Produkter som är grundmålade med Grund R eller grundlackade med Fanerad R 
transporteras vidare till Robotlinjen där robotar sprutmålar produkterna enligt 
kundens egna önskemål. Nedan i Figur 6 visualiseras avdelningen med hjälp av ett 
processflödesschema där även produktflödet tydligt kan ses. Symbolernas 
beskrivning hittas under bilaga 3. 

 
Figur 6 Processflödesschema över avdelning Ytbehandling samt avgränsning på fallstudien 
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 Putslinje 
Putslinjen är en halvautomatiserad processlinje där operatörer ställer fram pallar 
med produkter till en kranrobot som lastar dessa på putsbanan. Produkterna läggs 
på i samma takt som de lämnar linjen vilket innebär ett jämnt flöde i Putslinjen. 
Därefter passerar produkterna igenom putsvalsar som endast putsar ovansida av 
produkten. Sedan vänds produkten av en vändplatta och går tillbaka in i flödet för 
att även putsa produktens undersida. Efter putsning går produkten vidare till en 
avsyningskontroll där en operatör avsynar produkten samt putsar manuellt vid 
behov. När operatören är klar med avsyning trycker han/hon på en knapp och väljer 
sorteringsplats i linjens sorteringsbox. Vilken sorteringsplats han/hon väljer beror 
endast på typ av ytbehandling. 

 Ideal hastighet  

Den ideala hastigheten bygger på linjens cykeltider som är densamma oberoende av 
vilken produktvariant som bearbetas i Putslinjen. Cykeltiden i medel är 28,2 
sekunder per produkt. Den ideala hastigheten är inversen av cykeltiden och 
beräknas genom att dividera en tidsenhet med cykeltiden.  
 

Ideal	hastighet = 	
Tidsenhet

cykeltiden	i	sekunder
=

60
28,2

≈ 2,13	st/min 

 

 Tillgänglig tid 

Putslinjen har arbetat tvåskift sedan empiriinsamling påbörjades. Under en vardag 
mellan måndag till torsdag finns, enligt företagsdokument, 1082 minuter tillgängliga 
per dag. Under en fredag finns endast 480 minuter tillgängliga på grund av att endast 
ett förmiddagsskift arbetas. 

 Förluster 

Oplanerade stillestånd på Putslinjen består av olika sandpappersbyten samt en 
övrigpost. Det finns tre olika sandpappersbyten på Putslinjen och dessa byts efter 
behov vilket är anledning till varför den registreras på oplanerade stillestånd. Övriga 
stillestånd är produktionstid som företaget går miste om och beror till största del av 
att Lageryta 1, se Figur 6 under rubrik 4.2, inte räcker till och produktionen stoppas. 
Andra förluster som ingår i övrig tid är operatörers personliga ärenden samt 
kroniska och sporadiska produktionsstörningar. Även enstaka kvalitetsdefekter 
förekommer. 
Några hastighetsförluster finns inte på Putslinjen eftersom alla stopp och förluster 
är medvetna val av operatörer och avdelningens planerare. Det förekommer inte 
heller förluster pga. reducerad hastighet i processen eller tomgång på grund av 
materialbrist. 
Kvalitetsdefekter beror till största del av felhantering av produkten som leder till att 
produkten skadas och måste omarbetas eller kasseras. Produkterna skadas oftast 
under transport till och från processlinjen. 
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 Ställtider 

Omställningar på Putslinjen görs på grund av att produktionen behandlar produkter 
av olika tjocklek. Detta innebär att utrustningen måste ställas om till den nya 
tjockleken efter att processlinjen tömts på produkter. Tiden det tar för att tömma 
linjen på produkten är densamma som genomloppstiden vilket är 5 minuter. 
Omställningen till annan tjocklek av utrustningen tar 1 minut vilket ger en 
sammanlagd ställtid på 6 minuter. 

 Sorteringsbox 
Sorteringsboxen efter putslinjen består av 12 pallplatser vilket innebär att produkter 
kan sorteras i upp till 12 varianter samtidigt. Sorteringsboxen sitter ihop med 
Putslinjens avsyning och produkterna läggs i boxen med hjälp av en kranrobot. 
Antal produkter som läggs på en pall varierar beroende på typ av ytbehandling och 
tjocklek. Härifrån förflyttar en operatör dessa produkter till kontroll & sortering, se 
Figur 6 under rubrik 4.2. 

 Kontroll & sortering 
Produkterna hämtas från sorteringsboxen och kontrolleras samt sorteras ytterligare 
en gång, innan de läggs på Lageryta 1 av en operatör. Operatören hämtar 
produkterna i en oregelbunden takt för att kontrollera att produkter med rätt 
leveransdatum finns på pallarna, och eventuellt omsorterar dessa. I första hand 
sorteras dem utefter datum och i andrahand utefter produktvariant, för att göra det 
enklare för nästkommande process. Därmed kan antal sorterade produkter per pall 
variera beroende på hur många produkter med rätt leveransdatum som fanns 
tillgängliga vid sorteringstillfället. 

 Lageryta 1 
Till denna lageryta förflyttas alla produkter som har behandlats av Putslinjen samt 
kontrollerats och sorterats av operatören på föregående station. Här står produkter 
relativt länge och väntar på att processas vidare i UV-linjen. Samtliga pallar som 
ställs på denna yta märks upp med avdelningens leveransdatum. 

 Buffert 1 
Buffert 1 innan UV-linjen består av en avlång rullbana och här får det plats tio pallar 
med produkter som placeras i den ordningen som pallarna skall bearbetas i UV-
linjen. Produkter lyfts sedan av en kranrobot för att lastas på UV-linjen. 

 UV-linje 
De flesta produkter som passerar igenom avdelningen passerar även igenom UV-
linjen, antingen för att grundmålas, grundlackeras eller målas med Vit S. De 
produkter som inte passerar igenom linjen är produkter som är spår- eller 
spegelfrästa och transporteras först till en annan avdelning för urfräsning av spår, 
för att sedan gå tillbaka till avdelningen Ytbehandling och målas i Robotlinjen vilket 
visualiseras av den röda linjen i Figur 6 under rubrik 4.2. 
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Optimalt antal produkter som kan matas in åt gången är 20 stycken och detta görs, 
som tidigare nämnts, av en kranrobot. Denna kranrobot styrs av en operatör som 
ser till att pallar med produkter hamnar rätt och att roboten är igång. Produkter som 
matas in i UV-linjen, får sedan passera två eller fyra varv beroende på typ av 
ytbehandling och vänds av automatiska vändkranar mellan varven. Första och andra 
varvet läggs grundfärgen eller grundlacken på varsin sida av produkten. Tredje och 
fjärde varvet går endast produkter som ska ytbehandlas med Vit S. Ytbehandlingen 
läggs på genom att produkterna passerar valsar med färg, och efter att ha passerat 
dessa, rullar de in ett område med starkt UV-ljus som gör att färgen respektive 
lacken härdar under en kort tid. När produkterna är färdigytbehandlade matas de ut 
ur linjen där en annan kranrobot lägger dem på en pall. Därefter skannas 
produkterna som ytbehandlats med Vit S och Fanerade S och därmed rapporteras 
de in i affärssystemet medan en handskriven lista skrivs till resterande produkter. 
När allt detta är klart, transporteras produkterna vidare till antingen Robotlinje eller 
direkt till Slutmonteringen beroende på utförd ytbehandling i UV-linjen. 

 Ideal hastighet  

UV-linjens ideala hastighet skiljer sig åt dagligen eftersom den är beroende av vilken 
typ av produkt som bearbetas och i vilket antal. Anledningen till varför 
produktvarianten är en faktor, är på grund av att dessa har olika cykeltider, varav 
varför antalet också är en faktor. Cykeltiden för en grundmålad- och lackad produkt 
är 42,6 sekunder medan cykeltiden för en produkt som skall ytbehandlas med den 
vita färgen Vit S är 69,4 sekunder i medel. Den ideala hastigheten beräknas även i 
detta fall som inversen av cykeltiden där cykeltiden är viktad och beror på 
produktvariantens cykeltid samt antal. 
Antalet bearbetade produkter per dag och per produktvariant under 
examensarbetets empiriinsamling kan beräknas som ett medel till 175 grundmålade 
produkter, 336 Vit S produkter samt 61 lackerade produkter per dag. Därmed 
beräknas ideal hastighet enligt formeln nedan: 
 

Ideal	hastighet =
Tidsenhet

(cykeltid*	produkter	per	variant)
*Totalt	antal	produkter 

Ideal	hastighet =
60	

(42,6 ∗ 175 + 69,4 ∗ 336 + 42,6 ∗ 61)
∗ 571 ≈ 1,03	st/	min 

 

 Tillgänglig tid 

UV-linjen har arbetat tvåskift sedan empiriinsamling påbörjades. Under en vardag 
mellan måndag till torsdag finns, enligt företagsdokument, 1082 minuter tillgängliga 
per dag. Under en fredag finns endast 480 minuter tillgängliga för företag på grund 
av att endast ett förmiddagsskift arbetas. 
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 Planerat stillestånd 

UV-linjens planerade stopp består endast av raster och pauser. De första fyra 
veckorna hade de ett dagligt planerat stillestånd 100 minuter under måndag till 
torsdag, medan företaget på fredag endast räknade med ett planerat stillestånd på 
35 minuter. Efter vecka 10 planerade de endast 40 minuters planerat stillestånd per 
dag samt 0 minuter på fredagar. 

 Förluster 

UV-linjens oplanerade stillestånd består av byte av sandpapper, kullager, rengöring 
av kantsprutar som applicerar färg på produktens sidor, samt övrigt post. 
Sandpappersbyte räknas som småstopp eftersom det går relativt snabbt att byta och 
pga. att det händer helt utan förvarning. Kullagret byts ut när det havererar och 
räknas som utrustningsfel pga. att produktionen måste stoppas för att åtgärda 
haveriet. Det tredje oplanerade stoppet, rengöring av kantsprut, beror på att 
munstycket täpps igen och färgen appliceras på felaktigt sätt eller inte alls. Detta 
stopp räknas som utrustningsfel men kan även leda till defekta produkter pga. att 
färgmunstycket kan applicera färgen på ett felaktigt sätt som leder till 
ombearbetning. Övrigt post består av flera faktorer varav en av dem är att UV-linjen 
ibland inte utnyttjar sin fulla kapacitet genom att köra processlinjen med mindre 
antal produkter än den optimala, vilket leder till en förlängd cykeltid per produkt. 
En annan faktor till varför avdelningen tappar produktionstid är pga. att 
operatörerna inte påbörjar en ny batch innan lunchrast eller arbetsdagens brytpunkt. 
Om batchen inte hinner bli färdig innan tidsatt lunchrast respektive avslut på dagen, 
väljs det att stoppa linjen och inte mata in fler produkter.  
UV-linjens kvalitetsdefekter består mestadels av produkter som antingen skadats 
under bearbetning eller genom att bearbetningen gjorts på ett felaktigt sätt.  

 Ställtider 

UV-linjen ställer om när ytbehandling byts samt när produktionen byter från en 
tjocklek till en annan. När UV-linjen byter en ytbehandling till en annan, ställer 
operatörerna om och detta tar 6 minuter enligt operatörer samt egna observationer. 
Om stället endast handlar om att anpassa utrustning till en annan tjocklek tar detta 
endast 5 minuter. 

 Buffert 2 
Till denna plats förflyttas endast produkter som har ytbehandlats med Grund R eller 
Fanerade R i UV-linjen och behöver målas i Robotlinjen. Antal produkter per pall 
är begränsat till 25 tunna dörrar eller 22 tjocka dörrar på grund av att pallen annars 
inte får plats när den ska transporteras till Robotlinjens påhängning. På Robotlinjens 
påhängning hängs produkterna på processlinjens convayorsystem. Pallarna som 
läggs på denna lageryta har en skylt med tre siffror där första siffran står för veckans 
dagordning och de andra två siffror står för pallnummer. Ett exempel på en sådan 
skylt kan vara nummer 305 vilket innebär att pallen har processats i UV-linjen en 
onsdag och pallen betecknas med ett nummer 05. 
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 Robotlinje 
Robotlinjen är en halvautomatiserad processlinje där produkterna sprutmålas i tre 
olika sprutboxar, två automatiska och en manuell som endast används i specialfall 
vilket händer ytterst sällan. Processlinjen hänger samman med ett convayorsystem i 
form av ett slutet system. Produkterna hängs upp i conveyorsystemet av två 
operatörer i början av systemet som också väljer i vilken sprutbox produkten skall 
ytbehandlas. Det är typ av ytbehandling som bestämmer i vilken sprutbox som 
produkten ytbehandlas. Efter att produkten har ytbehandlats åker den vidare 
igenom en ugn där färgen torkar och härdar under optimala förhållanden. Därefter 
passerar alla produkter en avsyningskontroll där produkterna noga kontrolleras av 
en operatör, skickas vidare till avplockning, eller vid eventuella defekter slipas 
produkten ner och skickas tillbaka in i flödet för ommålning.  
Produkterna går igenom systemet olika antal varv beroende på vad det är för 
ytbehandling som produkten skall erhålla. Här nedan beskrivs typ av ytbehandling 
samt antalet varv som respektive ytbehandling erhåller. 

• Vita och enfärgade, dvs Vit R och Färg R produkter går endast ett varv 

• Fanerade R produkter lackas två gånger, därav två varv 

• Spårfrästa M produkter grundmålas första varvet och målas andra varvet 

• Tvåfärgade R produkter erhåller två olika färger då den ena färgen appliceras 
under första varvet och den andra färgen appliceras under andra varvet 

• Spårfrästa M produkter med två färger, dvs Spårfräst+2v M går tre varv. Ett 
varv för att grundmålas och därefter ett varv per erhållen färg. 

 Ideal hastighet  

Den ideala hastigheten på Robotlinjen bygger på två sprutboxars cykeltider och 
beräknas även i detta fallet som ett medelvärde baserat på sprutboxarnas enskilda 
cykeltider. De enskilda cykeltiderna fastställdes genom att klocka dessa ett antal 
gånger innan ett medelvärde per sprutbox beräknades till 150 sekunder. Detta 
innebär att två ytbehandlingar utförs på 150 sekunder. Den ideala hastigheten är 
inversen av medelcykeltiden och beräknas genom att dividera en tidsenhet med 
cykeltiden. 
 

Ideal	hastighet = 	
Tidsenhet

cykeltiden	i	sekunder
=

60
150
2

≈ 0,80	st/min 

 

Eftersom den ideala hastigheten har varit konstant under tiden som empirin samlats 
in, resulterar den ideala hastighetens medelvärde i 0,80 produkter per minut. 
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 Tillgänglig tid 

Robotlinjen har under empiriinsamlingens första tre veckor arbetat ett skift måndag 
till torsdag med 670 minuter tillgängliga minuter, samt 470 minuter på fredagar 
enligt företagsdokument.  
När företaget bestämde att införa tvåskift även på Robotlinjen ändrades den 
tillgängliga tiden per dag till 1082 minuter måndag till torsdag samt 480 minuter på 
fredag då endast ett förmiddagsskift arbetas. 

 Planerat stillestånd 

Medan Robotlinjen endast arbetade ett skift per dygn avsattes inga planerade stopp 
för raster respektive pauser eftersom operatören alltid ersattes av en annan och 
produktionen var igång hela tiden. Däremot avsattes dagligen 20 minuter för 
städning då produktionen stoppades. 
När företaget införde tvåskift på Robotlinjen avsattes 100 minuter dagligen för 
raster och pauser under måndag till torsdag. Under fredagen avsätts endast 35 
minuter till raster och pauser och den avsatta tiden för städning är fortsatt 20 
minuter per dag. 

 Förluster 

Robotlinjens oplanerade stillestånd består av att färg saknas i färgpumparna, 
inmatningsfel av produkter till sprutboxarna, inga produkter att bearbeta, 
robotproblem, programfel samt posten övrigt. Med inmatningsfel menas att 
produkten inte är ordentligt fastspänd i fixturen när den är på väg in till sprutboxen 
och räknas som småstopp då det åtgärdas snabbt och enkelt. Robotproblem räknas 
också som småstopp då produktionen oftast står still pga. sensorfel eller andra 
småfel som påverkar produktionen. 
Avdelningens hastighetsförluster beror främst på väntetid pga. köbildning som kan 
uppstå på avsyningskontrollen. Det leder till att conveyorsystemet är fullt och 
Robotlinjen kan inte fortsätta med att bearbeta produkter. 
Kvalitetsförlusterna beror på flera olika faktorer såsom att produkterna inte är 
tillräckligt rena vid färgappliceringen, att färgappliceringen sker felaktigt eller att 
produkterna torkar under felaktiga förhållanden inne i ugnen. 

 Ställtider 

Robotlinjen har fem färgpumpar till respektive sprutbox och ställtider uppkommer 
endast i samband med att operatören måste byta färg till en och samma pump. Tiden 
för ställ uppgår till 4 minuter. Vid färgbyte till annan pump, sker detta automatiskt 
och ingen extra ställtid tillkommer.  

 Sammanställning av processlinjernas mätetal 
Tabell 1 nedan är en sammanställning av processlinjernas mätdata som beskrivs i 
ovanstående text där de enskilda precesslinjerna beskrivs. Denna data är beräknad 
på genomsnittliga värden som har samlats under examensarbetets empiriinsamling. 
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  Putslinjen UV-linjen Robotlinjen 

Antal operatörer (st) 2 2 3,5 

Antal skift (st) 2 2 2 

Ideal hastighet (st/min) 2,13 1,04 0,80 

Tillgänglig tid (min) 
Mån-Tor: 1082  Mån-Tor: 1082  Mån-Tor: 1082  

Fre: 480  Fre: 480  Fre: 480 

Planerat stillestånd 
(min) 

Mån-Tor: 100  Mån-Tor: 40 Mån-Tor: 120  

Fre: 105  Fre: 0 Fre: 55 

Ställtid (min) 6 5,5 4 

Tabell 1 Sammanställning av processlinjernas mätdata 

4.3 Beskrivning av planering och styrning 
Under denna rubrik beskrivs hur avdelningen Ytbehandlings olika processlinjer 
planerar och styr sin produktion. 

 Huvudplanering/orderplanering 
Tillverkningen planeras, styrs och övervakas i företagets affärssystem. När kunden 
lägger en order, registreras det i affärssystemet och kunden får ett utskickat 
leveransdatum på ordern. Affärssystemet, som utifrån den specifika ordern som 
kunden har lagt, bestämmer när den ska börja tillverkas i produktionen. Enligt 
systemet baseras varje dag på åtta timmar vilket innebär att en process som tar mer 
än åtta timmar anses behöva två eller flera dagar att genomföra. Därefter skapas en 
produktionsplan för nästkommande vecka och skickas ut till samtliga avdelningar. 
Beroende på vad det är för typ av produkt kan olika genomloppstider3 förekomma 
igenom avdelningar samt processer och därmed kan produktionen av produkter i 
en och samma order påbörjas olika datum. Dessa genomloppstider är 
förutbestämda av affärssystemet och uppskattas till en dag per avdelning för de 
flesta produkter. Endast en liten del av produktvarianterna kan få en längre ledtid 
vilket beror på att de eventuellt kan behöva gå igenom flera processer. Dessutom 
planeras samtliga produkter med ytterligare en säkerhetsledtid som är +2 dagar, 
vilket innebär att produkten levereras till slutkund först två dagar efter produktens 
klardatum. 

                                            
3 Genomloppstid är den tid det tar för produkten igenom en process 
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När produktionsavdelningen får en produktionsplan börjar produkterna att 
tillverkas. Tidigt i skedet får varje produkt ett identitetschip så att produkten kan 
övervakas längs hela produktionsflödet. I chippet lagras all information om 
produkten såsom bredd, längd, typ, ytbehandling, tillbehör etc. 
Idag planerar företagets planeringsavdelning produktionen fyra veckor framåt i 
tiden där endast första veckan inte revideras och de kommande tre veckor revideras 
beroende på kundefterfrågan. Som tidigare nämnt under problembeskrivning, 
tillverkas alla produkter mot en kundorder. En del av kundorderna är produkter 
som ska transporteras till ett terminallager och är oftast av standardutförande medan 
de flesta produkter är av kundbestämd typ med avseende på design, färg, tillbehör 
etc. 

 Planering på avdelningen Ytbehandling 
Någon detaljplanering på avdelning Ytbehandling fanns inte under fallstudiens 
period, utan all planering kommer utifrån affärssystemet som redan från start har 
satt ett givet datum per avdelning. Detta innebär att varje avdelning kan se vilka 
produkter som är inplanerade och när de behöver lämna avdelningen samt fabriken. 
Historiken på produktionsplaneringen togs fram och sammanställdes nedan i Tabell 
2 för att se det genomsnittliga antal produkter per dag och vecka som planerades in 
på avdelningens UV-linje samt Robotlinje. På grund av att avdelningen endast 
arbetar ett förmiddagsskift på fredagar fördelas dagsproduktionen olika, varav olika 
produktionssiffror beroende på veckodag. 

Vecka 4–11 Medel st/dag Medel st/vecka Måndag - Torsdag Fredag 
UV      
Vit S 340 1700 383 170 
Grund R 195 975 219 97 
Fanerade S 51 255 57 26 
Fanerade R 6 30 7 3 
Summa 592 2960 666 304 
       
Robot      
Vit R 30 150 34 15 
Färg R 166 832 187 83 
Fanerade R 6 30 7 3 
Spårfrästa M 13 64 14 6 
Tvåfärgade R 7 33 7 3 

Spårfrästa+2v M 2 9 2 1 

Summa 223 1116 251 112 
Tabell 2 Genomsnittlig efterfråga under vecka 4–11 för respektive produktvariant på UV 
respektive Robotlinjen 
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Samtliga produkter som bearbetas i UV-linjen och Robotlinjen passerar först 
Putslinjen för att putsas och förberedas inför målning. Detta gör att ingen särskild i 
planering behövs för Putslinjen i dagsläget utan endast för UV-linjen samt 
Robotlinjen. 
Eftersom hela avdelningen Ytbehandling endast arbetar ett förmiddagsskift på 
fredagar fördelas dagsproduktionen olika beroende på veckodag. I Tabell 2 ovanför 
kan ses att det producerade medelantalet per dag i UV-linjen är 592 produkter 
respektive 223 produkter för Robotlinjen. Detta innebär att avdelningarna bearbetar 
fler produkter än det producerade medelantalet under måndag till torsdag samt 
mindre på fredagar. Eftersom en arbetsdag under måndag till torsdag har 1082 
tillgängliga minuter och en fredag endast 480 minuter, blir den totala 
veckoarbetstiden 4808 minuter. Detta innebär att processlinjerna bearbetar 22,5% 
av veckoefterfrågan måndagar till torsdagar och endast 10 procent på fredagar vilket 
gäller både för UV-linjen och Robotlinjen. 
Eftersom veckoefterfrågan i medel är 2690 stycken för UV-linjen och 1116 stycken 
för robotlinjen fördelas produktionsplaneringen på följande sätt. Andelen för en 
måndag till torsdag är 22,5% vilket i UV-linjen innebär 666 produkter per dag och 
304 stycken på fredagar. För Robotlinjen blir dessa siffror istället 251 produkter per 
dag under måndag till torsdag och 112 stycken på fredagar. Här under beskrivs ett 
exempel på hur andelen produkter beräknas för en måndag i UV-linjen. 
 
Antal	produkter	= Veckoefterfrågan ∗ procentsats	
Antal	produktermåndag	i	UV-linjen = 2960 ∗ 0,225 = 666	stycken 
 
Fördelningen av antalet produkter per produktvariant och dag kan ses i Tabell 2 
ovan och fås genom att beräkna förhållandet mellan respektive produktvariant och 
medelproduktion per dag. Därefter multipliceras denna kvot med respektive 
dagsplanering. Nedanför visas ett exempel på hur antalet Vit S, som kan ses ovan i 
Tabell 2, beräknas för en måndag till torsdag. 
 

Antal	produkter	Vit	S = 	
Medel	produktion	Vit	S/dag
Medelproduktion/dag

∗ Summa	måndag − totsdag 

Antal	produkter	Vit	S = 	
340	st
592	st

∗ 666st ≈ 383st 

 

 Planering för UV-linjen 

Antalet produkter som planerades under vecka 4–11 kan ses nedan i Diagram 1 & 
2 som visar planering per dag respektive vecka. Planeringen är uppdelad per 
ytbehandling för att klargöra förhållandet av planerade produkter. 
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Diagram 1 Nuvarande dagsplanering på UV-linjen 

 
Diagram 2 Nuvarande veckoplanering UV-linjen 

 Planering för Robotlinjen 

Samtliga produkter som har grundmålats- och lackerats i UV-linjen, se Diagram 1 
& 2 Grund R och Fanerade R, transporteras vidare till Robotlinjen. I Robotlinjen 
tillkommer även ett fåtal produkter från andra avdelningar såsom Spårfrästa M 
produkter, som inte ytbehandlas i UV-linjen utan endast i Robotlinjen.  

 
Diagram 3 Nuvarande dagsplanering i Robotlinjen 
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Diagram 4 Nuvarande veckoplanering i Robotlinje 

 Daglig styrning av avdelningen Ytbehandling 
Någon tydlig daglig styrning på avdelningen fanns inte under fallstudiens period. 
Beslut om vilka produkter och produktvarianter som ska putsas och ytbehandlas 
togs oftast av operatörerna själva. Valen baserades ofta på att förenkla för 
avdelningens egna processer utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser som kan 
uppstå senare i flödet beroende på besluten som fattas. 
I Putslinjen styrdes oftast produktionen på så sätt att långa serier med produkter i 
samma tjocklek prioriterades för att undvika omställningar i processlinjen. Eftersom 
produkter som transporteras till Putslinjen inte sorteras utefter aktuella datum, 
kunde processlinjen bearbeta vissa produkter utan att någon aktuell dagsefterfråga 
fanns från Slutmonteringen. Därefter sorterades produkterna i Putslinjens 
sorteringsbox utefter UV-linjens produktvarianter, vilka kan ses i Figur 5 under 
rubrik 4.1. Även produkter som ska spårfräsas på en annan avdelning sorterades 
bort från resterande produkter. 
Efter att produkterna har passerat Putslinjen sorterades dessa ytterligare en gång av 
en operatör som denna gång sorterade utefter datum samt ytbehandling så att 
Robotlinjen ska kunna bearbeta längre serier och undvika många omställningar. 
Detta innebar att operatören ofta väntade med att skicka iväg en pall med produkter 
i hopp om att det skulle dyka upp fler produkter som skulle ytbehandlas med samma 
färg. 
I UV-linjen styrdes produktionen precis som i Putslinjen där långa serier föredrogs 
och det styrdes av operatören som sorterar produkter efter Putslinjen. Detta 
resulterade i få omställningar och stora lager eftersom efterföljande process eller 
avdelning inte hanterade dessa produkter i samma takt som de ytbehandlades. 
I Robotlinjen styrdes produktionen utefter UV-linjens produktionsordning. Efter 
att UV-linjen har ytbehandlat produkter som ska till Robotlinjen, märktes pallar 
med ett pallnummer, se rubrik 4.2.7. Utifrån dessa pallnummer kunde operatörerna 
lätt identifiera pallarna och välja ut dem som skulle in till Robotlinjen. 
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4.4 Beskrivning av informationsflödet mellan avdelningar 
kopplade till Ytbehandling 

Under denna rubrik beskrivs informationsflödet till avdelningar som gränsar till 
avdelning Ytbehandling. Detta för att läsaren ska kunna förstå vilka förutsättningar 
personalen på avdelningen har för att styra och hantera produkter på rätt sätt, samt 
vilka förutsättningar som skapas till nästkommande avdelningen. 

 Informationsflöde mellan Maskinhall och Ytbehandling 
Samtliga produkter som tillverkas på företaget får ett identitetschip. När produkter 
senare bearbetas färdigt i Maskinhall, skannas dessa chip och en lista skrivs ut med 
klisterlappar. Två klisterlappar klistras senare på varje produkt och utifrån dessa kan 
resterande avdelningar läsa av den information som är nödvändig för att bearbeta 
produkterna vidare i produktionskedjan, se Figur 7 nedan. På dessa klisterlappar 
finns leveransdatum för Maskinhall, Ytbehandling, Slutmontering samt produktens 
klardatum. Ytterligare information som kan läsas på dessa klisterlappar är vilken typ 
av ytbehandling produkten skall erhålla och vilka tillbehör som ska monteras på 
produkten senare i produktionskedjan. Efter att produkterna skannats och 
registrerats i affärssystemet att de lämnat avdelningen, placeras de på pallar och 
dessa pallar transporteras till lagerytan innan Putslinjen med en handskriven skylt 
på varje pall. På denna skylten står leveransdatum för Maskinhall.  

 
Figur 7 Leveransdatum för respektive avdelningar 

 Informationsflöde mellan Ytbehandling och Slutmontering 
När produkterna har passerat Putslinjen sorteras de på en pall och därefter skrivs 
en handskriven skylt med Ytbehandlingens leveransdatum på pallen. Därefter 
ytbehandlas den i UV-linjen och beroende på om pallen ytbehandlas med Vit S eller 
om den grundmålas, hanteras pallen på olika sätt. Om pallen ytbehandlas med Vit 
S, skannas den av och registreras i affärssystemet att den har lämnat avdelningen 
Ytbehandling. Övriga pallar med produkter som grundmålas får en handskriven lista 
med vilka produkter som finns på pallen innan den skickas vidare till Buffert 2 innan 
Robotlinjen. Den listan får sen robotoperatörer så att de hinner ta fram och 
förbereda färg innan produkterna skall målas. Efter att produkterna har målats 
färdigt matas de ut ur conveyersystemet där ingen information medföljer till 
Slutmonteringen. 

Maskinhall Ytbehandling SlutmonteringProduktens klardatum
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 Sammanfattning av informationsflödet 
Figur 8 nedan, sammanfattar informationsflödet mellan avdelning Ytbehandling 
och dess avgränsade avdelningar samt ingående processlinjer. Denna information 
flödar i samma riktning som produktflödet.  

 
Figur 8 Informations- och materialflöde mellan avdelningar 

4.5 Beskrivning av avdelningens prestanda 
Under denna rubrik kommer avdelningens utnyttjandegrad att presenteras i form 
av OEE för samtliga processlinjer samt genomloppstider för avdelningens olika 
processlinjer och mellanliggande lager. Detta sammanställs i en 
värdeflödeskartläggning som representeras längre ner i rapporten. 
För att mäta och beräkna utnyttjandegraden krävdes vissa tekniska data såsom ideal 
hastighet, tillgänglig tid, planerade stillestånd och olika typer av förluster på de olika 
processlinjerna, se exempel på detta i Bilaga 10–12. Dessa finns också beskrivna i 
rubrik 4.2 samt sammanställda i Tabell 1 under rubrik 4.2.9. 

 OEE i Putslinjen 
Diagram 5 visar hur Putslinjens OEE-värde har utvecklats och förändrats under 
vecka 5–11. Även en trendlinje har skapats för att visualisera förändringarna på ett 
enklare och tydligare sätt. OEE-värdet har i Putslinjen varit 35,7% i medel under 
perioden med en avvikelse på 8 procent från medelvärdet. 
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Diagram 5 OEE Putslinje 

Diagram 6 visar antalet bearbetade och planerade produkter under samma period 
som OEE-värdet mättes. Detta för att visa förhållandet mellan OEE och bearbetad 
mängd samt förhållandet mellan bearbetad och planerad mängd. I medel har 
Putslinjen bearbetat 633 produkter per arbetsdag med en standardavvikelse på 182 
stycken. 

 
Diagram 6 Planerad och bearbetad mängd i Putslinjen 

 OEE i UV-linjen 
I diagrammet nedanför presenteras förändringarna i OEE-värden på UV-linjen 
mellan vecka 6–11. Medelvärdet på OEE har varit 61,7% och avvikit med 12,2% 
från detta medelvärde. 
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Diagram 7 OEE UV-linje 

Diagram 8 visar antalet bearbetade och planerade produkter per vecka, under vecka 
6–11. I medel har processlinjen bearbetat 592 stycken produkter per arbetsdag med 
en standardavvikelse på 160 stycken från medelvärdet. 

 
Diagram 8 Planerad och bearbetad mängd i UV-linjen 

 OEE i Robotlinjen 
I diagrammet nedanför beskrivs hur Robotlinjens OEE-värde har förändrats under 
vecka 5–11. Även en streckad linje har lagts till för att klargöra för läsaren när 
Robotlinjen gick över till tvåskift. Ett medelvärde av OEE-värdet under denna 
period har beräknats till 40,8% med en standardavvikelse på 13,2%. 
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Diagram 9 OEE Robotlinje 
Diagram 10 nedan beskriver antalet ytbehandlingar som gjordes under samma 
period som OEE-värden studerades. I medel bearbetades 256 ytbehandlingar per 
arbetsdag med en standardavvikelse på 80 stycken. Anledningen till att antalet 
ytbehandlingar mättes i Robotlinjen istället för antalet bearbetade produkter är för 
att produkter passerar olika antal varv. Detta leder till att antalet ytbehandlingar blir 
fler än antalet bearbetade produkter. 

 
Diagram 10 Planerad och bearbetad mängd i Robotlinjen 

 Värdeflödeskartläggning 
En värdeflödeskartläggning på nuläget gjordes som en del i nulägesanalysen för att 
få en uppfattning om genomloppstiden genom hela avdelningen, den totalt 
värdeadderande tiden samt lagerstorlekar, se Figur 9 nedan. 
Värdeflödeskartläggning gjordes på Ytbehandlingens tre ingående processer samt 
på dess tillhörande lager och buffertar där kartans symboler beskrivs i bilaga 2. En 
del av informationen som finns inom faktarutorna är observerad, men information 
såsom genomloppstid i lager och buffertar samt OEE-värden är beräknade. 
Genomloppstiden för Lager 1 innehåller även Sorteringsboxens och Bufferts 1 
genomloppstid eftersom dessa gränsar till Lageryta 1. 
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Genomloppstiderna för lager beräknades genom att dividera antalet produkter i 
lagret med efterfrågan. Antalet produkter i Lager 1 och Buffert 2 observerades 
under 10 gånger och därefter beräknades ett medelvärde som resulterade i 789 
stycken för Lageryta 1 samt 141 stycken på Buffert 2, vilket kan ses i Figur 9. Även 
medelefterfrågan beräknades för UV-linjen genom att studera dagsefterfrågan 
under en längre period och därefter beräkna medelefterfrågan till 592 produkter per 
dag, se Tabell 2 under rubrik 4.3.2.  
På grund av att Buffert 2 inte är ett lager utan en buffert kopplad till Robotlinjen, 
beräknas genomloppstiden annorlunda. För att beräkna denna divideras 
medelantalet produkter i bufferten med nästkommande process kapacitet 
multiplicerat med dess OEE-mätetal. Beräkning av de olika genomloppstiderna 
beskrivs nedan. 
 

Genomloppstid	lager = 	
Antalet	produkter	i	lager
Efterfrågan	per	tidsenhet

 

Genomloppstid	lager	1 = 	
789	st

592	st/dygn
≈ 1,33	dygn ≈ 32	timmar 

 

Genomloppstid	buffert	 = 	
Antalet	produkter
Kapaciteten ∗ OEE

 

Genomloppstid	buffert	2 = 	
141	st

0,80 st
min ∗ 0,408

≈ 0,27	dygn ≈ 6,45	timmar 

 
Den totala genomloppstiden igenom avdelning Ytbehandling fås genom att addera 
de enskilda processernas genomloppstid med lagrets samt buffertens 
genomloppstid. Den värdeadderande tiden är den tid som adderar värde till 
produkten och är i detta fallet 2,5 timmar. Därmed blir den totala genomloppstiden 
genom avdelningen 40,9 timmar baserat på hela dygn, och den värdeadderande 
tiden relativt den totala genomloppstiden beräknas nedanför till cirka sex procent. 
 

Andel	värdeadderade	tid =
Värdeadderande	tid
Total	genomloppstid

=
2,5	h
40,9h

≈ 6,1% 
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Figur 9 Nuvarande tillstånd på värdeflödeskartläggningen
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5 Nulägesanalys 
Under nulägesanalysen kommer nulägesbeskrivning att analyseras och kopplas med 
det teoretiska ramverket som har beskrivits under kapitel 2. Först analyseras 
avdelningens planering samt styrning och därefter analyseras informationsflödet 
mellan avdelningar samt avdelningens prestanda. Avslutningsvis analyseras 
avdelningen och de faktorer som påverkar planeringen och prestandan. Genom att 
analysera dessa ovanstående punkter besvaras examensarbetets andra frågeställning. 

5.1 Nulägesanalys av planering och styrning 
Planeringen på företaget är svår och komplex eftersom företaget tillverkar många 
produktvarianter och dessa tar olika lång tid att producera och bearbeta. Eftersom 
affärssystemet har förutbestämda operationstider för respektive avdelningen, som 
dessutom baseras på åtta timmar per dag, kan det skapa problem på olika 
avdelningar beroende på hur störningskänsliga de är. Dessutom arbetar företaget 
tvåskift vilket innebär att en arbetsdag består av 16 timmar förutom på fredagen där 
endast åtta timmar arbetas. Detta innebär att produkter som enligt affärssystemet 
tar t.ex. tio timmar att bearbeta igenom avdelningen, visas som att det tar två dagar 
enligt affärssystemet. Dessutom planeras allt detta med en säkerhetsledtid på +2 
dagar, vilket beskrevs under rubrik 4.3.1. Detta skapar förvirring på olika 
avdelningar, framförallt på avdelningen Ytbehandling där produkter sorteras utefter 
datum, som i dagsläget är oklart och förvirrande, samt utefter ytbehandling. 
Produkter som enligt affärssystemet tar 8 timmar respektive 10 timmar att bearbeta 
sorteras och delas upp på olika pallar eftersom det står så i affärssystemet. Dessa 
produkter hade lika väl kunnat sorteras på samma pall eller i bästa fall inte behövts 
sorteras över huvud taget.  
Eftersom avdelningen Ytbehandling är en flaskhals i dagens läge, skulle en drastisk 
ändring eller anpassning av huvudplaneringen utefter avdelningens behov bara flytta 
problemet framåt eller bakåt i förädlingskedjan och eventuellt skapa en flaskhals på 
en annan avdelning. Därför borde fokus ligga på att effektivisera styrning snarare 
än huvudplanering på Ytbehandlingen.  
Styrning på avdelningen Ytbehandling bör förbättras om avdelningen ska kunna 
leverera utefter de krav som ställs på dem. Eftersom inga tydliga riktlinjer finns hur 
avdelningen ska styras påverkas utfallet dagligen beroende på beslut som fattas av 
olika personer.  
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 Planering på UV-linjen 
Planering på UV-linjen åskådliggjordes i form av diagram för att visa 
planeringsvariationer på en dag respektive vecka. Enligt Diagram 2 under rubrik 
4.3.2, är veckoplanering på UV-linjen relativt jämn jämfört med dagsplaneringen 
som kan ses i Diagram 1 under samma rubrik. Detta skapar förståelse för de 
problem som avdelningen utsätts för. Det är variationerna i dagsplanering som 
skapar oordning på avdelningen och dessutom påverkar utfallet i de olika 
processerna, inte minst UV-linjen. Dessutom visar diagrammet att produkter med 
ytbehandling Vit S är de mest efterfrågade produkterna och är också den 
produktvariant som tar längst tid att bearbeta i UV-linjen. 
Längre serier med samma typ av ytbehandling föredrogs också att köras i UV-linjen 
vilket är bra utifrån maskinutnyttjandes synvinkel men eftersom ställtiderna är 
relativt korta anses att maskinen endast kan förlora marginell resurstid till förmån 
för en högre flexibilitet. Även om flaskhalsteorin går ut på att utnyttja 
flaskhalsprocessen maximalt, som i det här fallet är UV-linjen, ses tydligt att UV-
linjen har blivit en flaskhals på grund av bristande styrning snarare än otillräcklig 
kapacitet. 

 Planering på Robotlinjen 
Planeringen i Robotlinjen är snarlik planeringen i UV-linjen, vilka kan ses i Diagram 
3 & 4 respektive Diagram 1 & 2 under rubriken 4.3.2. Dagsplaneringen varierar 
relativt mycket, framförallt på produkter som ska ytbehandlas med Vit R och Färg 
R. Jämför man dessutom dagsplaneringen med veckoplaneringen kan man 
konstatera att efterfråga per vecka är relativt jämn förutom under vecka 8 där 
efterfrågan sjönk något och därmed planerades inga produkter.  
Eftersom det förekommer sådana variationer både på UV-linjen och Robotlinjen 
bör företaget ha en genomarbetad plan för att tackla de dagliga variationer som 
ställer till med bekymmer för avdelningen Ytbehandling. 

5.2 Nulägesanalys av informationsflöden mellan avdelningar 
kopplade till Ytbehandling 

Informationsflöden mellan avdelningar anses vara bristfällig. Maskinhallens 
operatörer som skriver handskrivna skyltar med deras leveransdatum är inte till 
någon nytta för avdelningen Ytbehandling. Personalen på avdelningen 
Ytbehandling kan inte bedöma om en viss pall är lämplig att börja bearbeta eller 
inte utifrån dessa skyltar. Dessutom är företaget inte konsekventa med 
informationsflödet. Avdelningen Ytbehandling skannar endast produkter som 
bearbetats med Vit S och Fanerade S i UV-linjen medan resterande produkter 
anländer till Slutmonteringen utan någon information alls. Eftersom Pull-strategi 
bygger på att producera och leverera rätt produkter i rätt tid, krävs det ett bättre 
informationsflöde mellan avdelningar, inte minst uppströms i förädlingskedjan. 
Idag går informationsflödet endast nedströms i förädlingskedjan vilket kan ses i 
Figur 8 under rubrik 4.4.3, medan detta informationsflöde även borde gå i andra 
riktningen för att öka möjligheten att leverera rätt produkter i rätt tid. 
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5.3 Nulägesanalys av avdelningens prestanda 
Under denna rubrik analyseras avdelningens prestanda som är sammanställd i en 
värdeflödeskartläggning. Först analyseras processlinjers prestanda och sätts i 
förhållande till processlinjers kapacitet och efterfråga.  

 Analys av Putslinjens prestanda 
Putslinjens kapacitet är relativt hög i jämförelse med den efterfråga som finns idag. 
Detta innebär i praktiken att Putslinjen, trots att alla produkter passerar igenom den, 
klarar den efterfrågan med höga säkerhetsmarginaler. Detta innebär också att tiden 
som linjen inte behöver bearbeta produkter, kan utnyttjas bättre genom att 
effektivisera arbetsuppgifterna.  
OEE-värdet som krävs för att Putslinjen ska uppnå dagsefterfrågan kan ses i Tabell 
3 nedan. Jämför man senare med det genomsnittliga OEE-värdet, som kan ses i 
Figur 10 under rubrik 4.5.4, ses att Putslinjen överproducerar med 2,9 procent varje 
dag. 

Nödvändigt OEE i putslinjen = 32,8% 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Antal Vit S per dag (st) 383 383 383 383 170 
Tid Vit S per dag (h) 9,20 9,20 9,20 9,20 4,09 
        
Antal Grund R/Fanerade S & R per dag (st) 284 284 284 284 126 
Tid Grund R/Fanerade S & R per dag (h) 6,80 6,80 6,80 6,80 3,03 

            

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,12 
Tabell 3 Nödvändigt OEE-värde för Putslinjen 

 Analys av UV-linjens prestanda 
UV-linjens kapacitet är betydligt lägre jämfört med Putslinjens kapacitet vilket gör 
att UV-linjen måste hålla en högre produktionstakt för att klara dagens efterfråga.  
OEE-värdet som krävs för att UV-linjen ska uppnå dagsefterfrågan kan ses i Tabell 
4 nedan. Jämför man senare med det genomsnittliga OEE-värdet som UV-linjen 
presterar varje dag, se Figur 9 under rubrik 4.5.4, kan man se att den underpresterar 
med 5,4%. Detta innebär att produktiviteten måste höjas genom att bl.a. se över 
arbetsrutiner på UV-linjen, men också styrningen till linjen för att maximera utfallet. 
I och med detta konstateras att UV-linjen är avdelningens tillfälliga flaskhals med 
den nuvarande styrningen. 

Nödvändigt OEE i UV = 67,1% 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Antal Vit 1 per dag (st) 383 383 383 383 170 
Tid Vit 1 per dag (h) 10,99 10,99 10,99 10,99 4,89 
        
Antal Grund 2/Fanerade F per dag (st) 284 284 284 284 126 
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Tid Grund 2/Fanerade F per dag (h) 5,01 5,01 5,01 5,01 2,22 

            

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,11 
Tabell 4 Nödvändigt OEE-värde för UV-linjen 

 Analys av Robotlinjens prestanda 
OEE-värdet som krävs för att Robotlinjen ska uppnå dagsefterfrågan kan ses i 
Tabell 5 nedan. Jämför man senare med det genomsnittliga OEE-värdet som 
Robotlinjen presterar varje dag kan man se att den överproducerar med 4,1 %.  

Nödvändigt OEE i Robot = 36,7% 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Antal ytbehandlingar per dag (st) 283 283 283 283 126 
Tid ytbehandlingar per dag (h) 16,00 16,00 16,00 16,00 7,10 

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,10 
Tabell 5 Nödvändigt OEE-värde för Robotlinje 

5.4 Analys av faktorer som påverkar avdelningens planering 
och prestanda 

Under denna rubrik analyseras värdeflödeskartläggningen samt de parametrar som 
är framtagna i arbetet och som anses vara bidragande faktorer till att avdelningen 
Ytbehandling har blivit en flaskhals i produktionen. 

 Variationer 
För att kunna styra materialflöden och resursförbrukning på ett effektivt sätt är det 
nödvändigt att i rimlig omfattning kunna förutse framtida efterfrågan vilket kan 
åstadkommas med hjälp av företagets historik av efterfrågan [10, p. 300]. På det 
sättet kan avdelningen planera sin produktion jämnare. 

 Lager 
Lagers primära funktion är att frikoppla olika processer som är beroende av 
varandra, vilket innebär att produktionstakt frikopplas från förbrukningstakt [10, 
pp. 305-309]. Genom detta kan variationer i cykel- och genomloppstider hanteras 
på ett effektivt sätt. Lageryta 1 i dagsläget uppfyller inte den funktionen eftersom 
den endast används till att lagra produkter som bearbetats i Putslinjen utan att någon 
särskild struktur finns. Detta gör att antal produkter och produktvarianter varierar 
från dag till dag på denna yta, vilket endast leder till höga kostnader, långa 
genomloppstider samt stora lager vilket kan ses i värdeflödeskartläggningen. 
Sorteringsboxen anses också användas på ett felaktigt sätt idag då den skulle kunna 
användas på ett mer fördelaktigt sätt med andra styrprinciper. Dessa presenteras i 
rapportens nästa kapitel, åtgärdsförslag och diskussion. 
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 Ställtider 
Ställtider i respektive linje är relativt korta i förhållande till cykel-och 
genomloppstider vilket gör att långa serier med produkter inte behöver prioriteras. 
Eftersom samtliga linjer har en maximal kapacitet som överstiger efterfrågan skulle 
inte fler ställ till andra produktvarianter ställa till med enorma bekymmer på 
avdelningen.    

 Batchstorlekar 
Batchstorlekar i dagsläget är en av bidragande faktorer till varför företaget inte 
utnyttjar sin fulla potential i kapacitet, framförallt på UV-linjen. Batchstorlekar in 
till Putslinjen är av mindre betydelse, dels på grund av att de har en hög maximal 
kapacitet men också för att ingen tid går förlorad vid större batchstorlekar.  
Batchstorlekar in till UV-linjen däremot är en av avgörande faktorer för att 
processlinjen ska klara av att bearbeta den dagliga efterfrågan. Eftersom 
genomloppstiden i UV-linjen är i genomsnitt 18 min och optimalt antal produkter i 
linjen är 20 stycken, är det av yttersta vikt att batcher är i rätt storlek. En batch på 
t.ex. fem produkter gör att linjen går miste om 15 produkter som de skulle kunnat 
bearbeta under samma tid. 
Eftersom UV-linjen idag inte påbörjar någon ny batch om den inte hinner bli klar 
innan lunch eller avslut på dagen, tappar de även här produktionstid. Genom att 
låta personalen bearbeta färdigt batchen skulle dyrbar produktionstid räddas till en 
relativt låg kostnad för personal och företag. 
Batchstorlekar in till Robotlinjen är av mindre betydelse eftersom produkter 
styckvis hängs upp på conveyersystemet. Däremot finns fysiska begränsningar, som 
beskrivs i rubrik 4.2.7, på hur många produkter som får placeras på en pall. 

 Genomloppstid 
Under värdeflödeskartläggning i rubrik 4.5.4 visas att genomloppstiden igenom 
avdelningen Ytbehandling nästan är 41 timmar vilket är längre än en dag per 
avdelning som företaget i dagsläget planerar med. Det framgår också tydligt i 
värdeflödeskartläggning att denna tid mestadels tas upp av att produkterna som står 
på lager vilket kostar företaget pengar och inget värde adderas till produkterna. 
Genomloppstiden i Lageryta 1 tillsammans med genomloppstiden för 
Sorteringsboxen och Buffert 1 är i medel 32 timmar medan produkterna står 
betydligt mindre på Buffert 2. Detta beror på att Putslinjen håller en högre takt än 
UV-linjen, som i sin tur leder till ökad lagerkostnad, personalhantering samt längre 
ledtider [9]. Detta innebär att en förändring måste göras för att uppnå företagsmålet 
om att genomloppstiden per avdelning ska vara en arbetsdag. 
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 Informationsflöde 
Informationsflödet är en av de avgörande faktorerna för att ett företag skall kunna 
producera och leverera rätt produkter i rätt tid. I och med att Pull-strategin bygger 
på att det alltid finns en efterfråga från en intern- eller externkund innan 
produktionen påbörjas, måste informationen komma baklänges i produktionsflödet 
[6, pp. 301-307], [10, pp. 345-390]. Eftersom företaget idag endast förflyttar 
information om produkterna genom att skriva skyltar och lägga dessa på pallar, 
förflyttas denna endast nedströms. Detta innebär att en förändring bör göras och 
förslag på nya informationsriktiningar presenteras i nästa kapitel. 
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6 Åtgärdsförslag & diskussion 
Under detta kapitel kommer förbättringsförslag att presenteras för varje processlinje 
samt tillhörande lager. Strukturen på kapitlet kommer att följa produktflödet genom 
avdelningen vilket kan ses i Figur 10 under rubrik 6.2, men först presenteras 
åtgärdsförslag för planering. I kapitlet besvaras därmed arbetets första och tredje 
frågeställning genom den presenterade modellen samt de givna åtgärdsförslagen. 
Avdelningens kund i det här kapitlet kommer vara Slutmontering och betraktas som 
en internkund.  

6.1 Åtgärdsförslag på planering 
Tidigare i nulägesbeskrivningen presenterades olika diagram över den varierande 
planeringen och efterfrågan som påverkade avdelningen Ytbehandling. Variationen 
tillsammans med bristande styrning och kommunikation mellan avdelningar och 
processer påverkar avdelningen negativt.  
Eftersom företaget tillverkar både kundspecifika produkter som levereras direkt till 
kund men också produkter som ytbehandlas med Vit S och läggs på ett 
terminallager, skulle företaget kunna använda dessa till att jämna ut 
produktionsflödet igenom avdelningen. Istället för att planera exempelvis 400 
stycken av Vit S ena dagen, och 200 stycken andra dagen, skulle dessa kunnat 
planeras så att 300 stycken Vit S produkter planeras på båda dagarna. Man skulle 
uppnå veckans efterfråga i båda fallen och det hade gett flera fördelar. Exempelvis 
skulle variationer minska vilket skulle underlätta för planering och styrning av 
produktionen. Framförallt hade kapaciteten i de ingående processlinjerna kunnat 
jämnas ut och kundspecifika produkter hade kunnat prioriteras för att minimera 
risken för försening. 
Företaget planerar produkter med en säkerhetsledtid på +2 dagar, dvs. när 
produkten skall vara klar har den ytterligare två dagar på sig innan den levereras ut 
till kund. Detta bör ändras i affärssystemet så att de två dagarna redan är inräknade 
när systemet sätter ett klardatum för att reducera risken för att bearbeta produkter 
för tidigt. 

6.2 Åtgärdsförslag på styrning 
Att jämna ut efterfrågan är inte alltid så enkelt eftersom det i slutändan alltid finns 
en kund som vill ha rätt produkter i rätt tid. För att kunna hantera de variationer 
som kan uppstå på grund av kundens varierande efterfråga föreslås KOP-teorin, 
och därmed använda avdelningens nuvarande Sorteringsbox till en 
kundorderpunkt. Nedan i Figur 10 visas en modell som företaget kan och bör 
använda sig av. 
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Figur 10 Styrningsmodell med hjälp av KOP 

 Lageryta innan Putslinje 
Även om examensarbetet är avgränsat från denna lageryta, är det en av 
nyckelfaktorerna till att avdelningen ska kunna ha ett jämnare produktionsflöde. 
Som tidigare nämnt transporteras pallar med produkter i oordning till denna yta, 
där produkter med olika leveransdatum kunde vara på en och samma pall.  
Därför föreslås att samtliga produkter som transporteras till denna yta, redan är 
sorterade utefter datum och produkttjocklek. Någon sortering utefter ytbehandling 
är alltså inte nödvändig eftersom Putslinjen sorterar produkter i Sorteringsboxen 
och kan per automatik fördela Vit S, Fanerade S & R samt Grund R på varsin 
pallplats.  
Datum som produkterna bör sorteras efter ska vara produktens klardatum, och inte 
leveransdatum för respektive avdelning, se Figur 7 under rubrik 4.4.1. Med hjälp av 
detta kan Ytbehandling välja rätt produkter att bearbeta i rätt tid. 

 Information till Putslinjen från Maskinhall 

För att Putslinjen ska kunna bearbeta rätt produkter krävs också att rätt information 
finns tillgänglig. Eftersom Maskinhallen transporterar produkter till lagerytan innan 
Putslinjen, och dessutom skriver skyltar med felaktig information, bör dessa 
innehålla värdeadderande information för Putslinjen. Denna information bör 
beskriva när avdelningen Ytbehandling ska leverera produkter till sin internkund 
istället för när Maskinhallen ska leverera dessa. Detta möjliggör att Putslinjen på ett 
visuellt sätt kan se, välja ut samt bearbeta rätt produkter i rätt tid.  
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 Putslinjen 
Eftersom Putslinjen har hög maximal kapacitet och dessutom relativt korta 
ställtider, ska dessa utnyttjas för att optimera avdelningens prestanda. Dock ska 
Putslinjen inte producera allt som står på lageryta innan linjen utan det ska tas ett 
aktivt beslut av en behörig person, lämpligtvis planeraren på avdelningen. Putslinjen 
ska bearbeta produkter utefter Sorteringsboxens behov som i sin tur kommer från 
Slutmonteringens behov där beställning ska ske med hjälp av ett Kanban-system. 

 Batchstorlek i Sorteringsboxen 

Eftersom Putslinjen kan sortera produkter i Sorteringsboxen, kan de även skapa 
batcher beroende på hur många produkter som sorteras per pall. Det optimala 
antalet produkter som bör placeras på pallen borde vara densamma som det 
optimala antalet produkter som UV-linjen klarar av att bearbeta åt gången, det vill 
säga 20 stycken. Detta skulle även underlätta för personalen att på ett enkelt sätt 
räkna ut när produkterna kan vara tillgängliga för att lämna avdelningen 
Ytbehandling eftersom man nu vet att genomloppstiden per batch är cirka 18 min. 
Detta skulle i sin tur leda till att UV-linjen alltid ytbehandlar hela batcher vilket skulle 
öka deras utnyttjandegrad. 

 Sorteringsboxen, KOP 
Denna yta är tänkt att vara avdelningens kärna och agera som en intern 
kundorderpunkt där beställning skall komma från Slutmonteringen. Därför är det 
viktigt att boxen är välorganiserad och uppdelad i fyra zoner samt har 
prioriteringsregler som presenteras nedan under rubrik 6.2.3.1. Slutmonteringen ska 
lämna interna order beroende på vilka typer av produkter de behöver med avseende 
på ytbehandling, mängd samt tid. Detta ska göras med hjälp av ett förenklat 
Kanban-system där Slutmonteringen lämnar interna order till Ytbehandlingens 
planeringspersonal vid bestämda dagsavstämningar, lämpligtvis 2 per skift vilket 
innebär var fjärde timme. Beroende på vilka produkter som efterfrågas av 
Slutmonteringen och i vilken takt, kommer detta i sin tur att trigga igång Putslinjen 
för att fylla på kundorderpunkten med behövande produkter.  
Antalet produkter per variant som ska finnas på respektive zon bestäms av 
Slutmonteringens efterfråga eftersom de är avdelningens internkund. På så sätt kan 
korta ledtider åstadkommas till Slutmonteringen eftersom det alltid kommer finnas 
rätt produkter i Sorteringsboxen som redan är putsade och sorterade utefter 
ytbehandling. Eftersom sorteringsboxen innehåller 12 pallplatser och batcher på 20 
produkter skapas av Putslinjen, kommer antalet produkter i sorteringsboxen att vara 
240 stycken. 

 Prioriteringsordning för Sorteringsboxen, KOP 

För att utnyttja avdelningens resurser effektivt föreslås denna prioriteringsordning: 

1. Försenade produkter som av olika skäl hamnat efter i produktionen 

2. Grund R produkter som ska vidare till Robotlinjen så att det alltid finns 
produkter att bearbeta i linjen eftersom dessa är kundunika 
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3. Fanerade S & R produkter som ska vidare till Robotlinje respektive 
Slutmontering eftersom dessa också är kundunika 

4. Vit S produkter som ska vidare till Slutmonteringen och är 
högvolymprodukter 

 Information till UV-linjen från Putslinjen 

För att UV-linjen ska bearbeta rätt produkter krävs också att rätt information finns 
tillgänglig. Eftersom batchstorlekar har skapats av Putslinjens Sorteringsbox, ska en 
handskriven skylt skrivas med avdelningens leveransdatum samt produktvariantens 
ytbehandling. 

 UV-linjen 
Efter att ha skapat batcher på 20 produkter per pall i Sorteringsboxen skall dessa 
placeras på Buffert 1 in till UV-linjen. Med tydlig information på pallarna kan 
operatörer i UV-linjen välja rätt pallar att bearbeta för att förse Slutmonteringen 
med deras efterfrågade produkter. UV-linjen skall också tänka på att optimera sin 
produktion genom att belasta processlinjen med optimalt antal produkter. De ska 
även tänka på att utnyttja sin fulla produktionstid, genom att låta personalen 
bearbeta färdigt batchen i processlinjen och på det sätt utnyttja produktionstiden 
optimalt. 

 Information till Slutmonteringen från UV-linjen 

Produkter såsom Vit S och Fanerade S transporteras direkt till Slutmonteringen och 
borde vara uppmärkta med Slutmonteringens leveransdatum på ett tydligt sätt för 
att förenkla för Slutmonteringens operatörer. Dessutom ska operatörerna fortsätta 
skanna produkterna för att föra in dessa i affärssystemet. 

 Information till Robotlinjen från UV-linjen 

Eftersom produktvarianterna Vit S och Fanerade S skannas av innan de når 
Slutmonteringen, anses att även resterande produkter borde använda sig av den 
funktionen för att på så sätt skapa körlistor till Robotlinjen istället för dagens 
handskrivna listor. Däremot bör skanning av produkter till Robotlinjen inte 
registreras i affärssystemet eftersom detta signalerar att produkterna lämnat 
avdelningen, vilket de inte gjort. Genom att skanna produkterna och skriva ut listor 
med vilka produkter som finns på respektive pall skulle detta underlätta för 
operatörerna i Robotlinjen. 
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 Buffert 2 
Buffert 2 kommer att behöva skicka signaler till kundorderpunkten via ett Kanban-
system. Signalen skall skickas till kundorderpunkten enligt ett 
periodbeställningssystem med ett inspektionsintervall på 4 timmar. Bufferten skall 
även ha en säkerhetsbuffert på 60 produkter för att förhindra att Robotlinjen skall 
stå still. Eftersom Robotlinjen har en kapacitet på 0,80 produkter/min och ett 
nödvändigt OEE-värde som behövs för att klara dagens efterfråga på 36,7 procent, 
kommer det att ta ca 204 minuter eller 3,4 timmar att producera dessa vilket kan ses 
i uträkningen nedan.  
 

Tid =
produkter

kapacitet ∗ nödvändigt	OEE
=

60
0,8 ∗ 0,367

= 204min »	 3,4	h 

 

Under denna tid hinner UV-linjen ställa om till att producera Grund R och Fanerade 
R för att Robotlinjen inte ska riskera att vara utan produkter. Dessutom är det inte 
helt givet att Buffert 2 kommer att fyllas på direkt när nivån har nått 60 produkter, 
därav den relativt höga säkerhetsbufferten. Anledningen till varför 
säkerhetsbufferten väljs till 60 produkter är för att säkra Robotlinjen med produkter 
från oförutsedda händelser i UV-linjen eller en dramatisk ökning av OEE i 
Robotlinjen. 
I normalfallet kan UV-linjen ha en pågående batch vilket i bästa fall kan ta 18 min, 
och i värsta fall ta 36 minuter att ytbehandla, beroende på när batchen har matats in 
i UV-linjen. Därmed görs ett val att använda sig av en genomsnittlig tid i 
beräkningarna nedan vilken är 27 minuter innan första leveransen kan ske till 
Buffert 2.  
Eftersom det föreslås att använda sig av periodbeställningssystem där beställningar 
görs var fjärde timme, kan återfyllnadsnivån och orderkvantitet beräknas enligt 
formeln nedan. Hur många produkter som behöver fyllas på var fjärde timme, dvs 
orderkvantiteten, fås genom att subtrahera återfyllnadsnivån med mängden som 
finns kvar i Buffert 2, det vill säga återfyllnadsnivån – aktuell nivån.  
 

E =
223	st
16	h

≈ 14
st
h

 

SL = 60	st 

LT	 =
27	min
60	min

= 0,45	h 

I	 = 4	h, dvs. fyra	gånger	per	arbetsdag = var	fjärde	timme  

Å = återfyllnadsnivån = SL + E ∗ LT + I = 60st + 14
st
h
∗ 0,45h + 4h ≈ 123	st 
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Buffertens genomsnittliga nivå kan beräknas genom att subtrahera 
säkerhetsbufferten från återfyllnadsnivån och sedan dela detta med två. Sedan 
adderar man säkerhetsbufferten för att beräkna buffertens medelnivå. Anledningen 
till varför säkerhetsbufferten dras bort från återfyllnadsnivån innan det delas på två 
är på grund av att denna i normalfall alltid ska finnas att tillgå i bufferten. 
Beräkningen av den genomsnittliga buffertnivån visas nedan. 

Genomsnittlig	buffertnivå = SL +
Q
2
= 60 +

(Å − SL)
2

=
(123 − 60)

2
= 91,5	st	 

 Robotlinjen 
Efter att UV-linjen har grundmålat- och lackat produkter utefter Slutmonteringens 
efterfråga kan nu endast rätt produkter målas i Robotlinjen. Genom att använda sig 
av FIFO-teorin kan man säkerställa att produkterna bearbetas i den ordning som 
de läggs på Buffert 2. Därmed kan risken för att produkterna står för länge och 
skickas för sent till Slutmonteringen, elimineras. Eftersom Robotlinjen har relativt 
hög kapacitet i förhållande till dagens efterfrågan kommer den att kunna leverera 
rätt produkter i rätt tid till Slutmonteringen.  

 Information till Slutmonteringen från Robotlinjen 

Produkter som har ytbehandlats och senare avsynats i Robotlinjen, transporteras 
senare till Slutmonteringen via convayorsystemet. Information om vilken produkt 
som ytbehandlats och vilken order den hör till bör ges till Slutmonteringen. Detta 
kan göras genom att skanna produkter efter Robotlinjens avsyning vilket skulle 
registreras i affärssystemet och personalen på Slutmonteringen skulle kunna planera 
monteringen av dessa. 

6.3 Effekten av KOP-modellen på avdelning Ytbehandling 
Under denna rubrik presenteras en ny värdeflödeskartläggning på avdelningen som 
baseras på de åtgärdsförslag som givits, nödvändig OEE för respektive processlinje, 
optimala batcher samt de beräknade lager- och buffertstorlekarna. Genom att 
använda Sorteringsbox som en kundorderpunkt skulle den kunna ersätta Lageryta 
1 och därmed minska storleken till 240 produkter. Buffert 2 innan Robotlinjen 
skulle även minska till 91,5 produkter i genomsnitt vilket gör att den totala 
genomloppstiden igenom avdelningen blir 17,4 timmar istället för tidigare 40,9 
timmar som kan ses i Figur 9 under rubrik 4.5.4. Genom att jämföra den nya 
värdeflödeskartläggningen nedan med den tidigare kan man se att den totala 
genomloppstiden skulle minska med 57,3 procent. 
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Figur 11 Ny värdeflödeskartläggning utifrån KOP-modellen och givna åtgärdsförslag 

6.4 Åtgärder vid ökning av efterfrågan med 50 procent på 
avdelning Ytbehandling 

Under denna rubrik kommer nödvändiga åtgärder utöver styrningsmodellen som 
presenterades ovan, att beskrivas för varje processlinje vid en ökning av efterfrågan 
med 50 procent. De ingående processerna på avdelningen kommer att behöva 
bearbeta mer produkter vilket per automatik innebär ett högre OEE-värde. 
Efterfrågan baseras på en linjär ökning mellan produktvarianterna vilket innebär att 
alla produktvarianters individuella produktionsvolymer ökar med 50 procent. 

 Putslinje 
För att klara en ökning av volymefterfrågan med 50 procent kommer Putslinjen, 
med samma resurser och förutsättningar som presenterades under 
nulägesbeskrivningen, att behöva ha ett OEE-värde på 49,1 procent enligt Tabell 6 
nedan. 

Nödvändigt OEE i Putslinjen vid ökad efterfråga = 49,1% 
Antal Vit S per dag (st) 574 574 574 574 255 
Tid Vit S per dag (h) 9,20 9,20 9,20 9,20 4,09 
        
Antal Grund R/Fanerade S & R per dag (st) 425 425 425 425 189 
Tid Grund R/Fanerade S & R per dag (h) 6,80 6,80 6,80 6,80 3,03 

            

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,12 
Tabell 6 Nödvändigt OEE-värde i Putslinjen vid ökad efterfråga med 50 procent 

Produktionsplanering

Putslinje UV-linje

GLT	=	5	min

C/T =	0,5	min

Skift	=	2

Operatörer	=	2	st

Kapacitet	 = 2,13	
st/min

Ställtid	 =	6 min

Batch	=	25	st	(flytande)

OEE	=	32,7	%

Antal	=	x st
GLT	=	x h

GLT	=	18	min

C/T	=	1	min

Skift	=	2

Operatörer	=	2 st

Kapacitet	 =	1,04	
st/min

Ställtid	 =	5,5	min

Batch	=	20	st

OEE	=	67,1	%

GLT	=	126	min

C/T	=	1,3 min

Skift	=	2

Operatörer	=	3,5 st

Kapacitet	 =	0,80
st/min

Ställtid	 =	4	min

Batch	=	20	st

OEE	=	36,7	%

Antal	=	240	st	
GLT	=	9,73	h

Antal	=	91,5	st
GLT	=	5,19	h

Antal	=	x st
GLT	=	x	h

Robotlinje

Veckoplanering

x h

5 minuter 18	minuter 126	minuter

x h9,73	h 5,19	h Total	GLT	=	17,40	h

SlutmonteringMaskinhall

Värdeadderande	 tid	=	2,5	h

LX B2 LXKOP
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Detta skulle i praktiken innebära att Putslinjen skulle klara av en volymökning av 
efterfrågan utan att behöva göra några förändringar i arbetssätt eller investera i 
tekniska uppgraderingar av processlinjen. 

 UV-linje 
För att klara en ökning av volymefterfrågan med 50 procent kommer UV-linjen, 
med samma resurser och förutsättningar som presenterades under 
nulägesbeskrivning, att behöva ha ett OEE-värde på 99,8 procent enligt Tabell 7 
nedan. 

Nödvändigt OEE i UV vid ökad efterfråga = 99,8% 
Antal Vit 1 per dag (st) 574 574 574 574 255 
Tid Vit 1 per dag (h) 11,08 11,08 11,08 11,08 4,93 
        
Antal Grund 2/Fanerade F per dag (st) 415 415 415 415 184 
Tid Grund 2/Fanerade F per dag (h) 4,92 4,92 4,92 4,92 2,19 

            

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,12 
Tabell 7 Nödvändigt OEE-värde i UV-linjen vid ökad efterfråga med 50 procent 

Teoretiskt sett finns möjligheten att öka volymen med 50 procent även med UV-
linjens nuvarande förutsättningar, men praktiskt sett skulle UV-linjen inte klara av 
att hålla ett OEE-värde på 99,8 procent. Istället skulle det behövas nya åtgärder 
såsom mer tillgänglig tid i form av ytterligare skift, vilket också skulle kräva mer 
personal, eller en större teknisk uppgradering av processlinjen för att öka 
kapaciteten.  

 Robotlinje 
För att klara en ökning av volymefterfrågan med 50 procent kommer Robotlinjen, 
med samma resurser och förutsättningar som presenterades i nulägesbeskrivning, 
att behöva ha ett OEE-värde på 55,0 procent enligt Tabell 8 nedan. 

Nödvändigt OEE i Robot vid ökad efterfråga = 55,0% 
Antal ytbehandlingar per dag (st) 425 425 425 425 189 
Tid ytbehandlingar per dag (h) 16,00 16,00 16,00 16,00 7,11 

Summa tid 16,00 16,00 16,00 16,00 7,11 
Tabell 8 Nödvändigt OEE-värde i Robotlinjen vid ökad efterfråga med 50 procent 

Även Robotlinjen skulle klara en volymefterfrågan utan att behöva tillföra mer 
tillgänglig arbetstid eller annan teknisk uppgradering.  

6.5 Diskussion kring åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag som presenterades ovan bygger på att produkter sorteras utefter 
leveransdatum redan innan de förflyttas till lageryta innan Putslinjen. Detta är det 
enda kravet som avdelning Ytbehandling skulle ha på Maskinhall och uppfylls inte 
detta krav, riskerar åtgärdsförslag med KOP-systemet att inte tillföra någon nytta.  
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För att det ska vara ett flytande system krävs det också att produkterna redan finns 
i Sorteringsboxen när modellen implementeras för första gången. Detta innebär att 
Putslinjen skulle behöva bearbeta produkter för att fylla Sorteringsboxen innan 
implementeringen, dock enligt prioriteringsregler som beskrevs tidigare. Därefter 
ska Putslinjen bearbeta produkter i den takt som produkter lämnar avdelningen, 
dvs. enligt aktuell efterfråga. Därmed syns inget tydligt behov av att Putslinjen ska 
bearbeta alla produkter som finns på lagerytan innan processlinjen eftersom detta 
endast skulle skapa oordning i Sorteringsboxen. Även tidigare diskuterade Sortering 
och Kontroll, Lageryta 1 samt operatör som arbetar där, anses inte längre behövas 
om man använder sig av de åtgärdsförslag som givits. Eftersom produkterna, enligt 
givna åtgärdsförslag, redan sorteras utefter behov i Sorteringsboxen, behöver inte 
produkterna sorteras ytterligare en gång efteråt. Lageryta 1 behövs inte heller 
eftersom de nya styrningsprinciperna som föreslogs förhindrar överproduktion 
vilket leder till att onödiga lager förhindras. Istället kan denna lageryta användas till 
annat. 
Hur många produkter som skall bearbetas i Putslinjen, samt vilken produktvariant 
bör slutligen bestämmas av Slutmonteringen. Att tillverka höga volymer av specifika 
produktvarianter för att optimera UV-linjen skulle endast gynna UV-linjen eftersom 
den är mest belagd, medan det troligtvis skulle skapa problem för Slutmonteringen. 
Att effektivisera en avdelning eller processlinje på bekostnad av en annan skulle 
innebära att man går tillbaka till att använda sig av Push-strategin vilket är fel 
riktning. Även om flaskhalsteorin går ut på att utnyttja maskinen eller processen 
maximalt, vilket i det här fallet skulle vara att ständigt försöka överbelasta UV-linjen, 
anser man att detta kan undvikas. Genom att använda sig av KOP-modellen, och 
dessutom skapa batcher enligt arbetets rekommendation, skulle UV-linjen kunna 
klara dagens efterfråga. 
Eftersom det förekommer variationer i efterfrågan kan mängden produkter i KOP 
variera och det är viktigt att det förs en dialog mellan respektive planerare, dels från 
Slutmonteringen men också från Maskinhall. Genom dialog och en aktiv styrning 
med utgångspunkt från modellen i Figur 10 under rubrik 6.2, skulle avdelning 
Ytbehandling bli mindre känslig för variationer i efterfrågan, och på sådant sätt öka 
leveransprecision till Slutmonteringen. Skulle det dessutom finnas möjlighet att 
jämna ut volymen med hjälp av produkter som transporteras vidare till 
terminallager, dvs Vit S produkter, skulle avdelningen kunna ha en bättre 
framförhållning och möjligtvis kunna planera och styra produktionen flera dagar 
framåt i tiden. 
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Examensarbetet som tilldelades av Jeld-Wen behandlande endast avdelning 
Ytbehandling och avgränsades mot Maskinhall respektive Slutmontering. Detta har 
gjort att åtgärdsförslag tagits fram som anses fungera på avdelningen Ytbehandling 
utan att exakt veta hur detta i sin tur påverkar andra avdelningar. Arbetet gick även 
ut på att ge förslag på hur avdelningen skulle kunna planeras och styras vid en 
ökning av efterfrågan med 50 procent. Enligt kalkyler som togs fram behövde 
endast UV-linjen åtgärder i form av mer tillgänglig tid eller teknisk uppgradering. 
Om ett beslut tas om att öka UV-linjens tillgängliga tid genom att införa ytterligare 
ett skift innebär det inte per automatik att Putslinjen eller Robotlinjen också skall 
göra detta, ifall de fortfarande klara av efterfrågan. Om Maskinhallen inte kan 
leverera fler produkter under de två skift som arbetas idag, skulle även de behöva 
gå upp i skift på avdelningen vilket i sin tur påverkar hela avdelningen Ytbehandling. 
Detta skulle även påverka Slutmonteringen såvida de inte klarar av att montera 
samtliga produkter. Eftersom de inte har utsatts för den situationen innan, är det 
svårt att säga om även de behöver gå upp i antal skift eller inte. 

 Diskussion kring effekten av KOP-modellen 
Den nya värdeflödeskartläggningen visar att den totala genomloppstiden skulle 
minska med 57,3 procent och uppgå till 17,4 timmar. Detta är dock inte hela 
sanningen eftersom produkter som tidigare stod på Lageryta 1 kommer endast att 
förflyttas till Lageryta innan Putslinjen vilket i praktiken innebär att problemet 
endast har förflyttats ett steg bak. 
Dock ses KOP-modellen ändå som en lösning på styrning för att mindre produkter 
kommer vara i flödet vilket medför högre flexibilitet och kortare ledtider till 
Slutmonteringen. Detta möjliggör också att produkter som av olika skäl blivit 
försenade i tillverkningsprocessen, ändå hinner passera igenom avdelningen i rätt 
tid. Dessutom fungerar modellen även vid en ökning av efterfrågan eftersom 
modellen inte är beroende av antalet produkter, vilket gör att företaget inte behöver 
styra produktionen annorlunda bara för att fler produkter efterfrågas. Däremot kan 
det krävas tätare kommunikation mellan avdelningar och processer för att klara av 
volymökningen. 
Dock är modellen svår att utvärdera och framförallt svår att mäta enligt dagens 
förutsättningar. Modellen underlätta arbetet för styrning av produktionen på 
avdelningen utan att kunna mäta leveransprecision med dagens förutsättningar. Det 
som behövs för att mäta leveransprecision är att samtliga produkter som lämnar 
avdelningen Ytbehandling skannas, inte endast produkter som ytbehandlats i UV-
linjen. Genom att skanna produkter i UV- samt Robotlinjen och sätta dessa i 
förhållande till de efterfrågade produkter under samma dag, skulle ett mått på 
leveransprecision fås fram. 
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6.6 Diskussion kring validitet och reliabilitet av arbetet 
Arbetet baseras på två huvudsakliga metoder som använts genomgående i 
rapporten. Dessa är OEE-mätning och värdeflödeskartläggning som ansågs vara 
tillräckliga för att få en bra nulägesuppfattning av avdelningen samt bra verktyg för 
att basera resterande arbete på. För att kunna svara på frågeställningarna som skrevs 
under rubrik 1.3, studera Ytbehandlingens tre olika processlinjer. Genom att mäta 
processlinjernas effektivitet samt rita upp ett värdeflödesschema över avdelningen, 
kunde den ingående information senare användas för att besvara frågorna. Genom 
att mäta det som avses mätas, anses validiteten vara hög [16]. Däremot kan 
reliabiliteten ifrågasättas då det anses att viss information inte var tillräcklig eller 
heltäckande. Den relativt låga reliabiliteten kommer från att empiriinsamlingen var 
otillräcklig vilket framförallt beror på tidsbrist. 

 Empiri/datadiskussion 

 Intervjuer 

Intervjuerna som utfördes för att samla lämplig information av olika operatörer 
samt tjänstemän räckte för att besvara på frågor som uppkom i examensarbetet, 
vilket leder till en hög reliabilitet. Det var ett effektivt och snabbt sätt att få svar på 
frågor samt få en uppfattning av hur nuläget ser ut på avdelningen. En mer 
strukturerad och standardiserad intervju skulle resulterat i ännu bättre reliabilitet 
och mer likvärdiga svar från personal. Däremot skulle de spontant ställda frågorna 
gåts miste om, som var viktiga för att förstå nuläget och helheten. 

 Observationer 

Under empiriinsamlingen var observatörerna hela tiden kända för alla anställda och 
uppträdde som icke deltagande observatörer där observationer gjordes dagligen 
under vistelsen på företaget. För att observationerna skulle gett högre validitet skulle 
dessa företeelser observerats flera gånger samt under en längre period. Dock var 
detta inte möjligt på grund av examensarbetets tidsaspekt. 

 Dokument 

Dokumenten som samlades både från företaget och från tidigare utdelade blanketter 
uppfyllde sitt syfte.  De blanketter som ständigt delades ut till operatörer under 
empiriinsamlingen anses ha en hög validitet på grund av att det gav svar på det som 
efterfrågades. Däremot sågs att operatörerna tappade intresse av att fylla i de 
utdelade blanketterna efter ett tag, och på så sätt tros dessa vara något missvisande 
vilket leder till en lägre reliabilitet. Även risken att operatörer fyller i blanketten fel 
på grund av okunskap eller felaktig informationsinmatning leder till en lägre 
reliabilitet. Datainsamlingen skulle även kunnat förbättras genom att dela ut dessa 
blanketter under en längre period, men på grund av arbetets tidsaspekt var detta inte 
möjligt.  
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 Litteraturdiskussion 
När det gäller litteratur anses att relevant teori har beskrivits i det teoretiska 
ramverket som sedan använts i rapporten. Man har även försökt att relatera till 
aktuell och nutida forskning för att få högsta möjliga relevans i arbetet. Däremot 
skulle detta kunnat göras bättre och även fler källor skulle ökat arbetets trovärdighet. 
Genom att använda flera källor och ställa dessa mot varandra ökar validitetens 
triangulering på grund av att problemet ses från flera olika synvinklar. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer 
(konsekvenser), slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatser som kan dras utifrån detta examensarbete är att variationer är en 
problematik som företag behöver hantera. Variationer i efterfrågan, tillsammans 
med att inte ha någon tydlig standard för planering, styrning samt 
informationsflöde, gör att utfallet i produktivitet varierar likt efterfrågan. Särskilt 
om informationsflödet brister mellan avdelningar, blir det ännu svårare att handskas 
med problemet. 
De rekommendationer som kan ges till Jeld-Wen är att, i det mån som går, försöka 
planera produkterna i ett jämnt antal igenom avdelningen Ytbehandling. Antalet 
produkter som rekommenderas att planera är ett genomsnitt av veckoefterfrågan. 
Detta skulle även underlätta för styrning på avdelningen Ytbehandling. Med hjälp 
av åtgärdsförslagen som presenterades, skulle en jämnare styrning kunna 
åstadkommas, vilket företaget skulle tjäna på.  
Modellen med KOP som presenterades i Figur 10 under rubrik 6.2 är inte enbart 
användningsbar på Jeld-Wen, utan även andra tillverkande företag som handskas 
med varierad kundefterfråga på sina produkter. Genom att skapa ett buffertlager 
och använda det som en KOP på lämpligt ställe, kan resterande avdelningar lägga 
interna order till denna. I den takt som internkunden beställer produkter ska det 
fyllas på med produkter i samma takt. För att åstadkomma detta krävs att rätt 
information går både uppströms och nedströms i förädlingskedjan.  
Syftet och frågeställningar med examensarbetet har varit att effektivisera planerings- 
och styrningsrutiner för avdelningen Ytbehandling samt vilken prestanda i 
produktivitet avdelningen behövde uppnå både för nuvarande och ökad efterfråga. 
Dessa har beskrivits under åtgärdsförslag och därmed anses att syftet är uppnått. 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Examensarbetets frågeställningar gick ut på att effektivisera planering och styrning 
av produkter på avdelningen Ytbehandling. Därmed togs åtgärdsförslag fram på 
dessa frågeställningarna, samt nödvändig prestanda för att klara efterfrågan. 
Däremot hur man når upp till den prestandan, framförallt vid en ökning av 
efterfrågan, är något som man skulle kunna fördjupa sig i. Hur arbetssättet och 
rutiner på de ingående processer ska gå till för att få bästa möjliga prestandan, 
besvarades inte i detta examensarbetet.  
Vidare i arbetet är det nödvändigt att man ser över planerings- och styrningsrutiner 
på avdelningen Maskinhall. Finns det möjlighet att gå över till att producera utefter 
Pull-strategin även där, eller är tillverkning enligt Push-strategin fram till 
Ytbehandling det bästa alternativet. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Push och Pull strategi 
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Bilaga 2 Symboler till värdeflödeskartläggning 

 
  

Faktaruta Tillverknings
process

Lageryta

Pull strategi Materialförflyttning Push	strategi

GLT	=	

C/T =	

Skift	=

Operatörer	=	

Kapacitet	 =

Ställtid	 =	

Batch	=	

OEE	=	

Processlinje
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Bilaga 3 Symboler till processflödesschema 
 

 
  

Kontroll Lageryta Tillverkningsprocess

Transport



Bilagor 

66 

Bilaga 4 Blankett till Putslinjens kvalitetsdefekter 
 

 
  

Putslinjen
Felorsak Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr
Fanersläpp	kant
Fanersläpp	plansida
Fanerspricka	palnelsida
Fanersprikor	kant
Fanerutslag	kant
Fanerutslag	plansida
Fel	typ	av	ytbeläggning
Hög	kantfolie/	faner
Kantstött	i	maskinhall
Kol/	hål	i	platta
Kvist	under	folie
Limgenomslag
Lös	kantfolie
Ojämn	stomme
Olja/smuts	faner
Platta	inför	ramträ
Repor	palnsida,	maskinhall
Slipfel	plansida
Tryckmärke	kant
Tryckmärke	plansida
Utslag	i	yta	uk/ök
Utslag	pga	kvist
Utslag	vid	gångjärn
Utslag	vid	lås
Öppen	fanerfog
Överlappning	fanerfog

40mm	dörrar Tamburdörrar S-dörrar
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Bilaga 5 Blankett till Putslinjens olika stopporsaker 
 

 
  

Byte	av	ett	sandpapper Byte	av	två	sandpapper Byte	av	tre	sandpapper Byte	av	borr Övrigt
Exempel Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra: 10:30	/	5	min																																

12:30	/	3	min

Måndag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Tisdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Onsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Torsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Fredag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Putslinjen
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Bilaga 6 Blankett till UV-linjens kvalitetsdefekter 
 

 
  

UV-måleriet
Felorsak Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr
Borststrå
Dropp
Fanerspricka
Färg/Lacksläpp
Kantstött	i	ök/uk
Lös	kantfolie
Ojämn	stomme
Olja
Repor
inning
Slipfel
Smuts
Spackelfel
Tryckmärken
Öriga	plattfel

Vit	UV Lack	UV S-dörrar
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Bilaga 7 Blankett till UV-linjens olika stopporsaker 
 

 
  

Ställ	från	40	till	60mm Byte	av	sandpapper Byte	av	kullager Reng.	av	kantsprut Ställ	pga	dörrvariant Övrigt
Exempel Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra: 10:30	/	5	min																																

12:30	/	3	min
Måndag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Tisdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Onsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Torsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Fredag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

UV-linjen
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Bilaga 8 Blankett till Robotlinjens kvalitetsdefekter 
 

 
  

Robotmålning	syning
Felorsak Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr
Dålig	täckning
Dåligt	härdande
Fanersprickor
Färgfel	övrigt
klisterlapp	på	dörryta
Lackfel	UV
LöstKantfaner
ojämn	yta
Olja/smuts	faner
Platta	lös
Repor	palnsida,	maskinhall
Rinning
Skrapmärken
Slipfel	plansida
Smuts
Spackelfel
Tryckmärken
Vattenstänk
Övriga	plattfel

40mm	dörrar Tamburdörrar S-dörrar
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Bilaga 9 Blankett till Robotlinjens olika stopporsaker  
 

 
  

Byte	till	samma	pump Färg	saknas Fel	vid	inmatning Robotproblem Övrigt
Exempel Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra: 10:30	/	5	min																																

12:30	/	3	min

Måndag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Tisdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Onsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Torsdag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Fredag Vilken	tid	görs	det	/	Tiden	det	tar	att	göra:

Robotlinjen
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Bilaga 10 Exempel på OEE-metoden i Putslinjen 

 
  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Antal	tillgängliga	minuter	per	dag 1082 1082 1082 1082 480
Ideal	hastighet	(styck	per	minut) 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13
Antal	bearbetade	produkter	(styck) 680 647 620 675 203

Planerad	stillestånd 100 100 100 100 105
	-	Rast 60 60 60 60 10
	-	Paus 40 40 40 40 25
	-	Byte	av	borr 0 0 0 0 10
	-	Städning 0 0 0 0 60

Oplanerad	stillestånd 663 678 691 665 280
	-	Övrigt 639 654 667 641 274
	-	Byte	av	ett	sandpapper 4 4 4 4 2
	-	Byte	av	två	sandpapper 8 8 8 8 4
	-	Byte	av	tre	sandpapper 12 12 12 12 0

Hastighetsförluster 0 0 0 0 0

Kvalitetsdefekter 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
	-	Reperationsbehov 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Ideal	kapacitet	per	dag 2091 2091 2091 2091 798

Tillgänglighet	T 32,5% 30,9% 29,6% 32,3% 25,4%
Anläggningsutnyttjande	A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kvalitetsutbyte	K 98,9% 98,9% 98,8% 98,9% 96,5%

TAK 32,2% 30,6% 29,3% 31,9% 24,5%

Putslinje
Vecka	5
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Bilaga 11 Exempel på OEE-metoden i UV-linjen 

 
  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Antal	tillgängliga	minuter	per	dag 1082 1082 1082 1082 480
Ideal	hastighet	(styck	per	minut) 1,11 0,90 1,07 1,05 0,98
Antal	bearbetade	produkter	(styck) 695 649 639 749 304

Planerad	stillestånd 100 100 100 100 35
	-	Rast 60 60 60 60 10
	-	Paus 40 40 40 40 25

Oplanerad	stillestånd 357 260 387 266 135
	-	Ställ	från	40	mm	till	60	mm
	-	Byte	av	sandpapper
	-	Byte	av	kullager
	-	Rengöring	av	kantsprut
	-	Ställ	pga	dörr	och	variant
	-	Övrigt 357 260 387 266 135

Hastighetsförluster 0 0 0 0 0

Kvalitetsdefekter 0 0 0 0 0
	-	Reperationsbehov 0 0 0 0 0

Ideal	kapacitet	per	dag 1091 882 1054 1027 436

Tillgänglighet	T 63,7% 73,5% 60,6% 72,9% 69,6%
Anläggningsutnyttjande	A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kvalitetsutbyte	K 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TAK 63,7% 73,5% 60,6% 72,9% 69,6%

Vecka	6
UV-linje
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Bilaga 12 Exempel på OEE-metoden i Robotlinjen 

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Antal	tillgängliga	minuter	per	dag 670 670 670 670 470
Ideal	hastighet	(styck	per	minut) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Antal	bearbetade	produkter	(styck) 240 279 260 236 277

Planerad	stillestånd 20 20 20 20 20
	-	Rast 0 0 0 0 0
	-	Paus 0 0 0 0 0
	-	Städning 20 20 20 20 20

Oplanerad	stillestånd 350 301 325 355 104
	-	Byte	av	färg	till	samma	pump
	-	Färg	saknas
	-	Fel	vid	inmatning
	-	Inga	dörrar	på	banan
	-	Robotproblem
	-	Fel/inget	program
	-	Övrigt

Hastighetsförluster 0 0 0 0 0
	-	Köbildning 0 0 0 0 0

Kvalitetsdefekter 0 0 0 0 0
	-	Ommålning 0 0 0 0 0

Ideal	kapacitet	per	dag 520 520 520 520 360

Tillgänglighet	T 46,2% 53,7% 50,0% 45,4% 76,9%
Anläggningsutnyttjande	A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kvalitetsutbyte	K 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TAK 46,2% 53,7% 50,0% 45,4% 76,9%

Robotlinje
Vecka	5


