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Abstract 

This study was conducted in autumn 2008 on the Company AB, which is currently in 

a growth phase. The company manufactures hydraulic systems for the heavy vehicle 

industry and has annual sales of approximately 250 MSEK with 165 employees.  

 

The rapid growth and unchanged planning is the starting point for this report. It all 

began in 2005 when the company received an unusually large order. During this 

period, the first priority was to satisfy customers and all other focus was disregarded. 

This has primarily resulted in a messy production and long throughput times. The 

main reason for the long throughput times are the difficulties arising with the 

manufacture of cylinder tubes. 

 

The company has realized that streamlining of the production flow for cylinder tubes 

has to be done. Therefore, the aim of this study, based on a stationary machinery 

conditions is to suggest a more efficient production flow for large cylinder tubes and 

thereby achieve savings in time and cost.   

 

In order to illustrate and solve the problem a case study method has been used. The 

company's information system and interviews with responsible people at the 

Company AB has been a great help in collecting data. To get a detailed understanding 

of the situation in the production tools such as material flow analysis and process flow 

analysis was used.  

 

The result of the present situation shows that the company AB has problems with long 

throughput times for large cylinder tubes. The basic reason is the insufficient capacity 

available in the manual machines. The insufficient capacity leads to delays, creates a 

need for storage place and transportation between most of the operations as the 

manufacture of large cylinder tubes requires. Since the machines are scattered 

throughout the company and manufacturing is being cross-wised the large cylinder 

tubes are handled and transported back and forth, which creates disorder.  

 

After that the problems of the present situation had been found, began work on 

streamlining the production flow and resulted in a proposal on a production line was 

developed. In chapter analysis and discussion a comparison with focus on cost and 

time has been done between the current situation and the proposed production line 

where the result was decisive in the decision-making at a higher level. The analysis 

and discussion chapter also mentions possible consequences and improvements.  

 

One conclusion is that it is possible to achieve efficient production flow in terms of 

time and cost with the suggested production line, however, management's 

commitment and holistic approach is necessary to achieve a sustainable system. 
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Sammanfattning 

Studierna genomfördes under hösten 2008 på Företaget AB, som för närvarande 

befinner sig i en tillväxtfas. Företaget AB tillverkar hydraulsystem till den tunga 

fordonsindustrin och omsätter med cirka 165 anställda ungefär 250 MSEK.  

 

Volymökning och oförändrad planering är utgångspunkter för denna rapport. Det hela 

började år 2005 när företaget fick en ovanligt stor order. Under denna period var 

första prioritet att tillfredställa kunderna och alla andra fokus bortsågs. Detta har 

framförallt resulterat i en rörig produktion och långa genomloppstider. Främsta 

anledningen till de långa genomloppstiderna är svårigheterna som uppstår i samband 

med tillverkning av stora cylinderrör.  

 

Företaget AB har insett att effektivisering av produktionsflödet för cylinderrör inte 

kan undkommas. Därför är målet att utifrån en stillastående maskinparks 

förutsättningar ta fram ett effektivare produktionsflöde för stora cylinderrör och 

därmed uppnå besparingar i tid och kostnad.  

  

För att illustrera och lösa problemet har fallstudie använts som metod. Företagets 

affärssystem Monitor samt olika samtalsformer har varit en stor hjälp vid insamling 

av data. För att få förståelse för produktionen och nuläget har olika verktyg såsom 

materialflödesschema och produktionsflödesanalys använts.  

 

Resultatet av nuläget visar att Företaget AB har problem med långa genomloppstider 

för stora cylinderrör. Grundorsaken är den otillräckliga kapaciteten som finns i de 

manuella maskinerna. Den otillräckliga kapacitet leder till att väntan, mellanlagring 

och transport uppkommer mellan de flesta operationerna som tillverkningen av 

delprodukten kräver. Då maskinerna finns utspridda över hela företaget och 

tillverkningen sker korsvis får delprodukten hanteras och transporteras fram och 

tillbaka, vilket skapar oreda.  

 

Efter att problemen för nuläget hade konstaterats, påbörjades arbetet kring 

effektiviseringen av produktionsflödet och resulterade i att ett förslag på en 

produktionslina togs fram. I analys och diskussion gjordes jämförelser i tid och 

kostnad mellan nuvarande läge och den föreslagna produktionslinan där resultat var 

avgörande vid beslutsfattande på högre nivå. Därefter kunde eventuella konsekvenser 

och förbättringsförslag diskuteras.  

 

En slutsats är att det är möjligt att åstadkomma effektivt produktionsflöde i termer av 

tid och kostnad med den föreslagna produktionslinan, dock är ledningens engagemang 

och ett helhetstänkande absolut nödvändigt för att uppnå ett hållbart system.  

 

Nyckelord:  Konkurrensfaktorer, ordervinnare, orderkvalificerare, 

slöserier, genomloppstid, tid, kostnad, flaskhals, 

taktplanering, målkonflikter  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens konsumenter vet det mesta om produkten de söker, då mycket 

produktinformation finns lätt tillänglig för allmänheten. Med tanke på utbudet vill 

konsumenten inte betala för mycket och inte heller vänta för länge på sin produkt. Ett 

tillverkande företags främsta uppgift är att möta konsumenternas krav. Lyckas 

företaget inte erbjuda det kunderna vill ha, går kunden lätt vidare till annan leverantör. 

För att möta kundens krav på bästa sätt bör produktionen vara effektiv och ett 

helhetssynsätt över verksamheten är ett måste.  

 

För att företaget överhuvudtaget ska få vara med på marknaden och betraktas som 

möjlig leverantör, måste konsumenternas minimala krav uppfyllas. När dessa 

minimala krav uppfylls befinner sig företaget enligt Hill (2000) endast på nivån som 

orderkvalificerare. Vill företaget erhålla konkurrensfördelar måste en högre insats 

göras på de konkurrensfaktorer som ur kundens synvinkel är viktiga. Uppfyller 

företaget kundens krav bättre än konkurrenterna, har företaget vunnit ordern och är 

enligt Hill (2000) en ordervinnare. Lyckas företaget även vinna kundernas lojalitet ger 

det övertag mot deras konkurrenter och företaget vinner fler order i det långa loppet. 

De konkurrensfaktorer som enligt Olhager (2000) ofta nämns är kvalitet, 

leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet.  

 

För att återta en ledande position på marknaden måste Företaget AB främst arbeta 

med att förbättra de svaga konkurrensfaktorerna. Företagets starka konkurrensfaktorer 

är i dagsläget kvalitet och pris. Om Företaget AB ska ta ledning på marknaden, är en 

effektiv produktion och en tydlig målsättning nödvändigt. Det är ett måste för att 

företaget snabbt ska kunna anpassa sig till kundernas hårda krav, då det idag har en 

stor betydelse i fråga om konkurrens (Goldratt & Cox, 1998). 

 

Problemet som Företaget AB står inför är vanligt förekommande i många tillverkande 

företag, dock finns stor förbättringspotential. I samband med undersökning av hur ett 

produktionsflöde på Företaget AB kan effektiviseras, kan även de svaga 

konkurrensfaktorerna förbättras. En förbättring av dessa leder företaget ett steg 

närmare målet, det vill säga att bli ordervinnare.  

 

I denna rapport ges ett förslag på lösning där olika metoder används för att 

effektivisera ett produktionsflöde för stora cylinderrör på Företaget AB. 
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Företagsbeskrivning 

Företaget AB är ett familjeägt företag som har funnits på marknaden sedan 1922 och 

befinner sig idag i en expansiv fas. Företaget omsätter ca 250MSEK och har omkring 

165 anställda. Företaget AB tillverkar och säljer hydraulsystem till den tunga 

fordonsindustrin. Företaget AB tillverkar och säljer hydraulsystem till den tunga 

fordonsindustrin. Affärsidén är att utveckla och tillverka hydrauliska system för 

maximal kundnytta (från Företaget AB:s hemsida, 2008-11-22) 

 

Företaget befinner sig inom stål branschen där konkurrensen är hård och priserna på 

råmaterial är höga. Det är därför ytterst viktigt för företaget att lyssna till kundernas 

behov och även anpassa sin produktion därefter. Företaget har en kundorderstyrd 

produktion och det mesta av tillverkningen sker inom företaget, bara en liten del sker 

via legotillverkning. 

 

Produktionen genomförs i en funktionell verkstad, det vill säga den är 

maskinorienterad, se figur 1.1. Maskinerna är indelade efter funktion och detta 

resulterar i att olika produktionsgrupper finns utspridda i företaget, vilket innebär att 

alla operationer av samma typ genomförs inom samma produktionsgrupp. 

 

 

Figur 1.1 Funktionell verkstad (från Företaget AB) 

 

Företaget tillverkar olika hydraulcylindrar. Beroende på hydraulcylinderns längd och 

ytterdiameter sker en indelning i stora och små hydraulcylindrar. För framställning av 

kompletta hydraulcylindrar behövs tre delprodukter och en rad andra viktiga 

komponenter. Dessa tre delprodukter bidrar till tre olika produktionsflöden i 

tillverkningen. 
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Figur 1.2 Komplett hydraulikcylinder (från Företaget AB) 

Innan en produkt kan ses som klar, måste den genomgå olika moment. Vilka moment 

som produkten går igenom under tillverkningsfasen beror helt och hållet på kunden 

och dess krav. Det är produkternas storlek som avgör komplexiteten i tillverkningen 

och det är de stora hydraulcylindrarna som är mest krävande i produktionen. 

 

1.2 Problembeskrivning  

Företaget hade tidigare färre kunder och produkterna såldes i små volymer. År 2005 

får Företaget AB en order som är större än vad företaget tidigare hanterat. Med 

volymökningen ökar batchstorlekarna och kunden beställer allt mer komplexa 

produkter, vilket ställer högre krav på företaget när det gäller kvalitet, kompetens och 

konstruktion. Volymökningen medför att företaget inte hinner med som planerat. 

Produkterna är inte endast komplexa i produktionen utan också i beredningen och en 

noggrann planering är därför nödvändig. Trots den stora volymökningen fortsatte 

Företaget AB att planera på samma nivå som tidigare och det hela påverkade företaget 

i negativ riktning. Volymökning i kombination med oförändrad planering är 

grundorsaken till situationen som företaget befinner sig i. Företaget AB är i behov av 

förändring, för att klara av att leverera produkterna i tid samt vara förberedd inför 

eventuella framtida förändringar.  

 

De tre olika produktionsflödena som finns i tillverkningen går korsvis och inte i takt. 

En av orsakerna är att den befintliga körplanen störs av oplanerade viktiga order som 

kommer in. Till följd av detta uppstår oreda, främst vid maskiner som har dubbel 

beläggning och bildar flaskhalsar i tillverkningsprocessen. Ett annat problem är att 

genomloppstiden och komplexiteten är lägre på produktionsflödet för kolvstång än för 

cylinderrör. Produktionsflödet för cylinderrör utgör ett hinder för kontinuerlig 

produktion, eftersom de kräver fler avancerade moment i tillverkningsprocessen. På 

grund av cylinderrörens komplexitet, får kolvstängerna oftast vänta på cylinderrören 

innan den slutliga monteringen kan ske. Denna väntetid leder till att kolvstängerna 

hamnar i mellanlagring och utgör produkter i arbete.  

 

I produktionen finns en två år gammal maskinpark som inte har fungerat som 

planerat. Tanken var att det skulle vara ett helautomatiserat system för tillverkning av 

stora cylinderrör. Maskinparken skulle lätt klara av att tillverka alla typer av order 

effektivt och flexibelt, dock uppstod problem kring komplexiteten när det gäller 

programmeringen av systemet. Maskinparken fungerar ännu inte som en helhet, utan 
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enbart enstaka maskiner används i dagens produktion. Då företaget räknade med att 

maskinparken skulle komma igång utan några problem, investerade de inte i andra 

maskiner. Därför överbeläggs övriga manuella maskiner i produktionen med det som 

var tänkt att tillverkas i den stillastående maskinparken. Den manuella hanteringen 

och de gamla maskinerna skapar längre stycktid och bidrar därmed till att det uppstår 

långa väntetider mellan operationerna. Dessa faktorer bidrar till att den totala 

genomloppstiden blir mycket lång. Då oplanerade order trillar in, blir det i sin tur 

ännu svårare att anpassa produktionen.  

 

För att komma vidare och vara med i spelet på marknaden, har ledningen på företaget 

tagit beslut om att gå ifrån den helautomatiserade maskinparken. Slutsatsen som har 

dragits är att det är bättre att utnyttja systemets enskilda maskiner till produktion av 

cylinderrör, istället för att vänta på en lösning som inte är tekniskt möjlig. Problemen 

ovan ligger till grund för att ett förändringsarbete har initierats. 

 

Begreppsdefinition  

För att underlätta läsningen är precisering av vissa begrepp som är ständigt 

återkommande i rapporten nödvändig. Begrepp som författarna kommer att urskilja 

är: 

 

 Den föreslagna produktionslinan innebär endast den föreslagna 

produktionslinans stationer, det vill säga stationerna som finns inom ett 

avgränsat område, där produktionen kommer att ske i enligt löpande bandets 

koncept och endast för cylinderrör. 

 

 Produktionsflödet innebär hela flödet för produkten. Det vill säga från att 

råmaterial anländer till den föreslagna produktionslinan, omvandlas till en 

färdig produkt till att den lämnar företaget för att levereras till kund.  

 

1.3 Mål och syfte 

Målet med rapporten är att föreslå en produktionslina, där tillverkningen ska ske 

enligt löpande bandets koncept. Syftet med den föreslagna produktionslinan är att 

uppnå ett effektivare produktionsflöde som ska leda till minskningar i tid och kostnad.  

 

För att uppfylla rapportens mål, har mer specifika frågeställningar formulerats:  

 

 Hur kan produktionsflödet för stora cylinderrör effektiviseras i termer av 

ledtid och kostnader? 

 

 Vilka konsekvenser medför effektiviseringen av produktionsflödet för stora 

cylinderrör för produktionen i helhet?  
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1.4 Avgränsningar 

Företaget tillverkar olika hydraulcylindrar, både små och stora. Produktionsflödet för 

de små hydraulcylindrarna fungerar utmärkt och inget större hinder förekommer i 

produktionen av dessa. Dock hindras i dagsläget produktionsflödet för de stora 

hydraulcylindrarna av cylinderröret. De stora hydraulcylindrarna har lika stor 

efterfråga som de små och därför är det viktigt att produktionsflödet även där fungerar 

utan större störningar. Då begränsad tidsram finns, är en avgränsning nödvändig och 

fokus i rapporten är stora cylinderrör.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten följer den struktur som figur 1.3 presenterar och inleddes i kapitel 1.1 med 

en detaljerad beskrivning av Företaget AB. Den teoretiska bakgrunden fungerar i 

arbetet som ett verktyg för vidare analys. Ett metodkapitel beskriver rapportens 

tillvägagångssätt samt vilka insamlingsmetoder som väljs. Resultatdelen beskriver vad 

som har tagits fram och analyseras samt diskuteras vidare i eget kapitel. Målet och 

syftet besvaras genom hela rapporten. 

  

Teoretisk 
bakgrund

Inledning ResultatMetod Slutsats
Analys och 
diskussion

Teoretisk 
bakgrund

Inledning ResultatMetod Slutsats
Analys och 
diskussion

Figur 1.3 Rapportens disposition 
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2 Teoretisk bakgrund 

Ett mål för en effektiv produktion är att med hjälp av en transformationsprocess 

åstadkomma god lönsamhet genom effektiv produktomvandling. Ett effektivt 

produktionssystem är nödvändigt för att kunna uppfylla kundernas krav. Vid 

beslutsfattande är oftast en ekonomisk synvinkel inblandad, då det är ett önskemål om 

att skapa mervärde för kunden. Det är viktigt att slutprodukten har mer värde än 

summan av alla resurser som krävs vid framställning av en produkt eller tjänst 

(Olhager, 2000). 

 

Kunden önskar hög kvalitet, god leveransförmåga och hög flexibilitet till så låg 

kostnad som möjligt. Dessa önskemål ger indikation på hur viktigt det är för ett 

företag att förstå hur många faktorer som spelar roll vid konkurrens. Många är 

inblandade i ett företags omgivning och det är sällan att ett företag fungerar som en 

enskild individ (Olhager, 2000).    

 

2.1 Konkurrensfaktorer 

För att åstadkomma god och långsiktig lönsamhet är det viktigt att företag har 

kunskap inom branschen de tävlar i (Olhager, 2000). Konkurrensfaktorer är 

nödvändiga att identifiera, då de hjälper företaget att möta marknadens förväntningar 

och kundernas krav på bästa sätt (Jonsson & Matsson, 2005). Konkurrensfaktorer är 

kvalitet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Konkurrensfaktorerna 

är också konkurrensmedel som företaget har för att tävla om sina kunder och har olika 

vikt vid konkurrens beroende på bransch, situation och kundernas krav (Olhager, 

2000). Andra begrepp som Hill (2000) tar upp i samband med definition av företagets 

konkurrensfaktorer är ordervinnare och orderkvalificerare. Ordervinnare är de faktorer 

som gör att företaget vinner en order. Medan orderkvalificerare är de faktorer som 

företaget måste möta för att en kund ska betrakta företaget som lämplig leverantör. 

Dock är de orderkvalificerande faktorerna inte tillräckliga för att vinna en order. För 

att företaget ska uppnå rollen som orderkvalificerare, behöver de endast vara lika bra 

som sina konkurrenter. Men för att bli ordervinnare måste företaget vara bättre än 

konkurrenterna. Orderkvalificerare är inte mindre viktiga än ordervinnare – de är bara 

olika. Dock är båda väsentliga om företaget ska behålla befintliga andelar och 

befintlig tillväxt (Hill, 2000). Företag måste ha i åtanke om att hålla 

konkurrensfaktorer på högsta nivå kostar mer än att hålla de på en låg nivå. Därför är 

det nödvändigt att erbjuda den nivå som kunden är villig att betala för. Det handlar 

alltså om att erbjuda och tävla med de rätta faktorerna för att nå rätt kund (Jonsson & 

Matsson, 2005). Företagets position bestäms av hur starka konkurrensfaktorer de har 

gentemot sina konkurrenter. Att tävla med alla konkurrensfaktorer kan bli dyrt och 

därför måste företaget veta exakt vad kunderna prioriterar allra högst (Slack & Lewis, 

2002). 
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2.1.1 Kvalitet 

Kvalitet definieras som ”kvalitet är när kunden kommer tillbaka men inte produkten” 

(Olhager, 2000, sid. 42) och begreppet gäller både produkten och produktionen. 

Produktkvalitet syftar till att uppfylla konsumentens förväntningar och krav, medan 

produktionskvalitet syftar till att uppnå en hög kvalitet på produkten. Kvalitet kan 

kopplas till intäkter, då rätt kvalitet leder till god försäljning, men även till kostnader 

när fel i kvalitet uppstår (Olhager, 2000). Ligger kundens uppfattning om produkten 

långt ifrån företagets beskrivning, finns det stor risk att kunden går förlorad (Slack & 

Lewis, 2002). 

2.1.2 Leveransförmåga 

Begreppet leveransförmåga står för förmågan att leverera och viktiga parametrar är 

hastighet och pålitlighet (Bellgran & Säfsten, 2005).  

 

Den mest vanliga förklaringen till hastighet är tiden mellan en operations start och 

slut, det vill säga den gångna tiden. Hastighet definieras olika beroende på om den 

diskuteras internt eller externt. Externt betyder hastighet tiden från att kunden 

beställer produkten till att den levereras. Internt står hastigheten för tiden mellan att 

materialet anländer till företaget och operationen kan påbörjas, tills produkten är klar. 

Hastighet inkluderar tiden från att klargöra kundernas exakta behov, kötid innan och 

efter operation, till att leverans, transport och installation av produkten kan ske (Slack 

& Lewis, 2002).  

 

Pålitlighet innebär att hålla löften om när leveranser ska ske. Svårigheten att leverera 

produkter i tid kan uppstå, då produkter oftast består av flera komponenter och det kan 

ta olika tid att få klart dessa (Olhager, 2000). 

 

Parametrarna pålitlighet och hastighet är sammankopplade och beroende av varandra. 

Långa leveranstider är ett resultat av hög kapitalbindning och tid som inte bidrar med 

något värde till företaget. Dessa faktorer bidrar till att förvirring, komplexitet och brist 

på kontroll av verksamheten uppstår och i sin tur leder till låg pålitlighet. Korta och 

säkra leveranstider eftersträvas och kan uppnås genom att råmaterial omvandlas i 

snabb hastighet till en produkt. Allteftersom tiden utnyttjas bättre och färre slöserier 

uppstår kan produkten snabbare levereras till kund (Slack & Lewis, 2002).  

2.1.3 Kostnadseffektivitet 

Att vara kostnadseffektiv innebär att tillverkningskostnaderna och kapitalbehovet 

hålls på en så låg nivå som möjligt, med hjälp av effektiva flöden. Enligt Bellgran & 

Säfsten (2005) bidrar även erfarenhet, leverantörskostnader och produktutformning 

till kostnadseffektivitet. Är företaget kostnadseffektivt finns det goda möjligheter 

även till konkurrens i pris (Olhager, 2000). För företag som konkurrerar med pris är 

kostnaden det viktigaste konkurrensmedlet. Ju lägre kostnaden för produktionen är, 

desto lägre pris kan erbjudas. Alla är intresserade av att hålla nere sina kostnader, 

även de företag som konkurrerar med andra konkurrensfaktorer än priset (Slack & 

Lewis, 2002).  



 

8 

 

2.1.4 Flexibilitet 

Flexibilitet innebär en omställning till ändrade förutsättningar. Beroende på hur snabb 

omställning som görs kan högre grad av flexibilitet åstadkommas (Olhager, 2000). En 

operation som utförs på ett snabbt, smidigt och billigt sätt ses som mer flexibel än den 

som kostar mer och tar längre tid. Flexibilitet har en direkt påverkan på kostnad. Vill 

företag åstadkomma högre flexibilitet kan det medföra en stor kostnad i början, dock 

lönar sig oftast denna investering i längden. Slack & Lewis (2002) tar upp fyra olika 

typer av flexibilitet: 

 Produkt eller serviceflexibilitet, innebär förmågan att introducera och 

producera nya produkter och tjänster eller enbart förnyelse av befintliga 

produkter. 

 Mixflexibilitet, innebär förmågan att hantera varianter och ändringar av dessa, 

under en bestämd tid. 

 Volymflexibilitet, innebär förmågan att anpassa kapacitet till ändrade volymer. 

 Leveransflexibilitet, innebär förmågan att anpassa sig efter ändring i datum för 

leveranser.  

 

På kort sikt är volym- och mixflexibilitet mest förekommande, där syftet är att 

upprätthålla en god leveransförmåga. Medan på längre sikt kan produkt- eller 

serviceflexibilitet vara mer lämpligt och syftar till en varaktig produktivitet och 

lönsamhet (Olhager, 2000).  

 

Kostnader som förknippas med att en leverans inte kan ske enligt kundönskemål 

benämns bristkostnader. Bristkostnaden kan direkt kopplas till möjligheterna att skapa 

mervärde för kunden och bidra till intäkter. I många fall kan en leveransstörning leda 

till att försäljningen och kunden uteblir i framtiden. Vid mindre allvarlig situation blir 

försäljningen kanske inte av men kunden väljer att stanna kvar i längden. Detta kan 

bero på att leverantörer med liknande produkter saknas på marknaden. En sådan 

situation innebär att ingen leveransstörning uppstår utan extra kostnader uppkommer 

istället. Sådana kostnader är svåra att uppskatta och kan bli väldigt stora, då övrig 

produktion och transport måste planeras om. För att hinna med den inplanerade 

produktionen kommer behovet i form av övertidsarbete att uppstå (Johnsson & 

Matsson, 2005). 

2.1.5 Målkonflikter  

Då konkurrensfaktorer, det vill säga, kvalitet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet 

och flexibilitet oftast är motstridiga är en avvägning mellan dem ett måste (Olhager, 

2000).  
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Figur 2.1 Avvägning mellan mål (Olhager, 2000, sid. 47) 

Ett begrepp som är vanligt i sådana sammanhang är enligt Slack & Lewis (2002) 

målkonflikter eller trade-off. Målkonflikter innebär att företaget förhandlar bort något 

i samband med de val som görs. Genom att göra olika val väljer företaget en riktning 

de strävar mot. Slack & Lewis (2002) säger att alla konkurrensfaktorer inte kan ligga 

på en hög nivå och satsningar samt förbättringar görs på det som är viktigt ur kundens 

synvinkel. Genom att satsa på det som är viktigt offras något annat. 

 

Målkonflikter kan uppstå mellan konkurrensfaktorer och olika avdelningar på 

företaget, då avdelningarna strävar efter att minimera sina egna kostnader utan att se 

efter helhetens bästa. Uppträder företaget på detta sätt uppstår det lätt 

suboptimeringar, det vill säga den egna avdelningen optimeras på bekostnad av den 

totala effektiviteten (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.2 Beredning  
Beredningen är ett förberedande moment mellan konstruktion och produktion och är 

ett avgörande underlag vid tillverkning samt planering. Idag försöker man att utföra 

konstruktion, beredning och produktion som parallella aktiviteter i syfte att förkorta 

framtagningstiden för produkten. Om produkten är en standardprodukt behöver 

beredningen endast tas fram en gång och därefter uppdateras vid eventuella ändringar. 

Är dock produktionen kundorderstyrd måste ny beredning tas fram för varje ny order 

som kommer in. När väl beredningen har bestämts och fastställs talar den om i vilken 

ordning och var en produkt ska tillverkas. Enligt Olhager (2000) innehåller 

beredningen följande moment: 

   

 Granska konstruktion 

 Beslut om att köpa eller tillverka 

 Bestämma tillverkningsteknologi 

 Beräkna operationstider.  
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2.2.1 Konstruktionsgranskning 

Konstruktionen av en produkt har en direkt påverkan på kostnaden och för att undvika 

eventuella problem, bör ett samarbete mellan beredning och konstruktion inledas på 

ett tidigt stadium. Produkten kan med hjälp av en konstruktionsgranskning anpassas 

bättre till produktionen så att färre resurser används. Ritningar och skisser, det vill 

säga konstruktionsunderlaget översätts till en produktstruktur och skillnader mellan 

dem kan påvisa hur väl en konstruktion är anpassad till den egna produktionen  

(Olhager, 2000).  

2.2.2 Köpa eller tillverka 

Det är viktigt att besluta om hela eller delar av produkten ska tillverkas inom det egna 

företaget eller köpas in. Vid köp är det viktigt att veta om det ska gälla på kort eller på 

lång sikt, eftersom det är många faktorer som ska vägas in innan ett beslut tas. 

Möjligheter till egentillverkning kan begränsas av produktionssystemets kapacitet och 

förmåga. Egentillverkning ger dock en bättre kontroll över verksamheten, egen 

utrustning kan utnyttjas bättre och erfarenheter kan skapas. Är efterfrågan hög och 

stabil är det bra för företag att tillverka själva, då det ger bättre kontroll. Har företaget 

en varierande efterfråga är inköp en mer lönsam lösning (Olhager, 2000). 

2.2.3 Tillverkningsteknologi 

För produkter som ska tillverkas inom det egna företaget måste det finnas en bestämd 

tillverkningsteknologi, det vill säga bestämda metoder och maskiner. Operationer 

tilldelas för olika moment som produkten genomgår. Då tillverkningsprocessen 

bestäms krävs goda kunskaper kring maskinerna och övrig utrustnings prestanda, för 

maximal vinst. Egen utrustning bör användas och utnyttjas så gott det går, för att 

undvika onödiga kostnader. Om så skulle behövas kan specialverktyg alltid beställas 

från externa leverantörer (Olhager, 2000). 

2.2.4 Operationstid 

Operationstid består av ställtid och stycktid. Den ger viktig information vid 

kapacitetsbehovsplanering samt resursutnyttjande och är avgörande vid olika beslut. 

Ställtid är den tid det tar att ställa om en maskin vid tillverkningen av en typ av 

produkt till en annan och är oberoende av hur många enheter som ska tillverkas vid ett 

tillfälle. Den är kapacitetskrävande eftersom inget annat kan göras under den tiden. 

Det är produkttypen som gör att ställtiden varierar. Om ställtiden minskas kan 

kapacitet och flexibilitet i produktionen ökas. Stycktid är den tiden det tar att bearbeta 

en detalj. Den totala operationstiden för en order blir summan av ställtiden och 

orderns storlek multiplicerad med dess stycktid (Olhager, 2000).   
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2.3 Planering 
Att fatta beslut för framtida aktiviteter och händelser kallas enligt Olhager (2000) för 

planering. Informationen som krävs för planeringen skiljer sig dock åt beroende på 

när den planerade aktiviteten ska utföras, då aktiviteter med kort framförhållning 

kräver detaljerade uppgifter och hög precision.  

2.3.1 Planeringsnivåer  

I de flesta producerande företag sker planeringen enligt Olhager (2000) uppdelad på 

flera nivåer och planeringsbesluten besvarar frågorna: 

 

 Vad ska tillverkas? 

 Hur mycket ska tillverkas? 

 När ska tillverkning ske? 

 Vilka resurser ska utnyttjas? 

 

Jonsson & Matsson (2005) särskiljer fyra planeringsnivåer och på samtliga nivåer 

behandlas de fyra olika frågeställningarna. Skillnaden mellan planeringsnivåerna är 

noggrannheten i data som erhålls. Eftersom kommunikationen är av stor betydelse är 

ett samarbete och en gemensam syn på planering en viktig källa till att många fördelar 

kan uppnås. Därför är det viktigt att rätt typ av information flödar genom de olika 

planeringsnivåerna (Olhager, 2000). 

Figur 2.2 Övergripande planeringsbild enligt Olhager (2000)
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Den högsta nivån kallas sälj- och verksamhetsplanering. Denna nivå har den lägsta 

graden av detaljering, längst framförhållning och syftar på att fastställa planer för 

försäljning, utleveranser och produktion. Utgångspunkten finns i prognoser och den 

typiska tidshorisonten är ett till två år och prognoserna avser produktion per månad.  

 

Underliggande nivå kallas huvudplanering, där utleveranser och produktion planeras. 

Utgångspunkten är data som fås från aktuella prognoser eller ordar och den typiska 

tidshorisonten är ett halvår till ett år. Prognoserna avser produktion per vecka.  

 

En nivå ner, är orderplaneringen. Planeringen sköter att allt material som behövs till 

egen produktion köps hem i tid och i rätt kvantitet, så att fastställd tidpunkt i 

huvudplaneringen hålls. Planeringshorisonten ligger mellan några månader till ett 

halvt år. Data fås ifrån huvudplaneringen, som styr upp hur planeringen ska ske. 

Om planeringen inkluderar inköpta artiklar läggs inköpsorder ut till leverantörer enligt 

tidigare avtal, om sådana finns. Rör det sig däremot om produkter som tillverkas inom 

det egna företaget måste hänsyn även tas till kapacitet. Kapacitet tillsammans med 

tillverkningsorder och operationer som behövs för att framställa en färdig artikel, 

planeras på detaljplaneringsnivån. Planeringshorisonten är enstaka veckor eller dagar 

(Jonsson & Mattson, 2005). 

2.3.2 Kapacitetsplanering  

Kapacitet är måttet på hur väl resurser inom ett tillverkande företag kan skapa 

värdeförädling och förknippas med kostnader oavsett om de används eller inte. 

Kapacitetsplaneringen har som uppgift att balansera kapacitetsbehov med tillgänglig 

kapacitet för en viss period. 

 

Det finns fyra aspekter som bör beaktas vid planering, nämligen maximal-, nominell-, 

brutto- och nettokapacitet. Utgångspunkten i beräkningen av kapacitet är hur mycket 

varje del av produktionen som valts att räkna på kan producera. Vid beräkning är det 

bäst att räkna med den verkliga kapaciteten, det vill säga den som förekommer i en 

företagsmiljö och inte den maximala kapaciteten. Maximal kapacitet innebär 

produktion dygnet runt, vilket oftast inte är möjligt. Den nominella kapaciteten 

inkluderar antalet skift och tar bort lediga dagar. Bruttokapacitet tar även med olika 

former av bortfall som exempelvis har att göra med maskinhaverier eller 

underhållsaktiviteter. För att få fram den verkliga tiden som finns tillgänglig för 

produktion måste nettokapacitet tas med i planeringen. Nettokapacitet består av 

indirekt tid i form av väntetid på material, kassationer, möten, pauser i arbete etc. 

(Jonsson & Mattsson, 2005).  

2.3.2.1 Kapacitetsbalansering 

Den verkliga arbetstiden varierar i all produktion och detta är normalt. Variationer 

leder till att störningar ökar och blir större längre ner i kedjan. Kapacitet som inte 

utnyttjas kan inte tas tillbaka och går därmed förlorad. För att flödet inte ska drabbas 

av störningar bör kapacitet fördelas på så sätt att arbetsplatserna som finns längre ner i 

kedjan förses med högre kapacitet. Det är viktigt att skapa ett sug igenom 

verksamheten eftersom förseningar och andra störningar som sker i början på kedjan 

tas lättare igen i slutet. På samma sätt ökar värdet på material under kedjans gång och 

det är viktigt att få ut produkterna så snabbt som möjligt. För att få ut bästa möjliga 
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vinst av kapacitetsinvesteringarna, bör kapacitet medvetet över- och underbalanseras i 

kedjan och inte balanseras helt. 

 

Till skillnad från balansering av kapacitet som sker på kort sikt, finns 

begränsningsteorin, Theory of constraints som balanserar flödet på lång sikt (Jonsson 

& Mattsson, 2005). 

2.3.3 Detaljplanering  

Syftet med en detaljplanering är att ta hänsyn till kapaciteten som finns tillgänglig och 

utifrån den bestämma när en produktionsorder ska bli klar. Den tillgängliga 

kapaciteten kan utnyttjas i form av övertid, när den vanliga tiden inte räcker till. Den 

huvudsakliga uppgiften med en detaljplanering är att hålla produktion och 

leveranstider som bestämts i förväg enligt huvud- samt materialplaneringen. Om 

produktion sker utan störningar kan de utlovade leveranstiderna hållas, om inte så 

finns olika körplaneringsregler att använda som hjälp. Detaljplaneringen kan ske 

olika, beroende på om produktionen sker tidsfasad eller taktbaserad. Tidsfasad 

produktion behövs när behoven varierar från period till period och taktbaserad 

används vid masstillverkning. Oavsett vilken miljö företaget befinner sig i är det 

viktigt att reducera orders genomloppstider (Olhager, 2000). 

2.3.3.1 Tidsfasad planering 

Tidsfasad planering innebär oregelbunden tillverkning. Detta medför att varje 

tillverkningsorder måste planeras noggrant, eftersom hänsyn måste tas till kapaciteten 

även för andra order som kräver samma maskiner och utrustning. Planering för hela 

produktionen blir komplex för dessa produkter och komplexiteten i planeringen 

kommer att växa i den takt produkternas komplexitet ökar. 

Detaljplaneringen för komplexa produkter indelas i två faser. Den ena är 

tidplaneringen där ordningen bestäms för när och var operationerna ska genomföras. 

Det andra fasen är körplaneringen och den bestämmer hanteringsordningen vid 

köbildningen, utifrån prioriteringsreglerna (Olhager, 2000).      

 
2.3.3.2 Taktbaserad planering  

En taktbaserad och regelbunden planering införs enklast om ett företag tillverkar få 

produkter, men för att införa en takt i en produktion där produkterna är flera måste 

ställtiderna vara korta och tillverkningsstegen liknande. I en taktbaserad produktion är 

målet att tillverka produkterna i små serier och så nära sin ekonomiska orderkvantitet 

som möjligt, för att på så sätt uppnå största vinst (Olhager, 2000). 

2.3.3.3 Tidplanering  

Planeringen av tiden görs i två steg. Det första steget är att planera operationerna för 

en produktionsorder utan hänsyn till kapacitetsrestriktioner. Det andra steget är 

analysering av beläggning i maskinerna och därefter göra förflyttningar av 

operationssteg om nödvändigt. 

 

En annan metod som kan göras i detaljplaneringen är planering mot kapacitetstak. 

Operationerna som planeras in kan inte genomföras eftersom den tillgängliga 

kapaciteten inte är tillräcklig och operationerna flyttas dit ledig kapacitet uppstår. En 

sådan planering innebär att maskingrupper inte kan planeras fel när 

kapacitetsrestriktionen har angetts och detta ställer krav på ordernas ordning. 
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Planeringen kommer då att tala om vilka order som kommer att genomföras i tid och 

vilka som måste flyttas fram när maskinerna saknar kapacitet (Olhager, 2000). 

2.3.3.4 Körplanering 

Tidplanen anger i vilken vecka eller operationsföljd en order ska tillverkas. 

Körplaneringen behövs när den förbestämda tidplanen inte hålls och för att minska 

köer som har uppstått på grund av olika störningar i produktionen. Det finns olika 

regler för hur köer som har bildats kan avvecklas och minimeras. Enligt Olhager 

(2000) är det väldigt sällan att en produktion fungerar utan några som helst störningar. 

De regler som benämns i litteraturen är prioriteringsregler som enligt Jonsson & 

Mattsson (2005) innebär att köer som uppstått hanteras i en viss turordning. Den 

förbestämda turordningen kan påverka mängden produkter i arbete. Dock väljs den 

order som har högst prioritet att bearbetas först.  

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2005) är de vanligaste prioriteringsreglerna: 

 

 Kortast operationstid först, innebär att de order som är möjliga och har kortast 

operationstid bearbetas först.  

 Först in först ut, innebär att order bearbetas i den ordning de anländer till en 

produktionsgrupp.   

 Planerad starttidpunkt för operation, innebär att en order väljs att bearbetas i 

den ordning, det vill säga efter operationernas planerade starttidpunkt.   

 Planerad färdigtidpunkt för order, innebär att de order som har planerats att 

bli färdiga först väljs att bearbetas först av alla tillgängliga.   

 

De två förstnämnda prioriteringsreglerna är de vanligaste och har inte någon koppling 

till särskild planeringssituation. Medan de två sista har ett samband för hur en order 

och operation planeras in i tiden. 

2.3.3.5 Återrapportering  

Återrapporteringen ger information om de aktiviteter som pågår under 

tillverkningsprocessen och kopplar informationen till de olika planeringsnivåerna. 

Den information som fås fram för respektive maskin är ställtider, operationstider och 

bearbetad kvantitet. Det är detaljplaneringen som har det största kravet på 

återrapporteringen, detta för att alltid ha en dagsaktuell bild av beläggningen som 

finns i de olika produktionsgrupperna. Med hjälp av den tillgängliga informationen 

kan körplaneringen av en viss order ändras och anpassas snabbt till den nya 

körplanen.  

En bättre uppföljning av produktionen kan göras ju oftare rapporteringen sker. En hög 

återrapportering medför merarbete men är lönsam i det långa loppet. Om företaget har 

långa produktionsledtider, kan det vara bra om återrapporteringen av varje operation 

görs (Olhager, 2000).   
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2.3.4 Ledtidsreducering 

Vid planering av tillverkning finns behov att skapa korta ledtider eftersom dessa leder 

till en mer regelbunden produktion. Vid tidsfasad planering är syftet att förkorta 

leveranstiden till kund, medan vid taktbaserad planering är syftet att förkorta ledtiden 

mellan olika operationssteg. Ledtidsreducering kan åstadkommas med hjälp av två 

metoder och kan tillämpas i båda planeringsmiljöerna. 

2.3.4.1 Överlappning av operationer 

Orderns totala ledtid minskas när operationerna överlappas. Överlappning av 

operationerna åstadkoms när delar av en order går vidare till nästa 

tillverkningsmoment utan någon väntan på helheten. Bestämd överlappning kan leda 

till att ännu mer reducering av den totala ledtiden kan göras, detta används främst vid 

taktbaserad tillverkning. I funktionella företag kan överlappning av operationer bli 

störande, då det handlar om många fler operationer (Olhager, 2000). 

2.3.4.2 Orderklyvning 

Orderklyvning går ut på att en tillverkningsorder delas upp i mindre 

tillverkningsstorlekar och tillverkningen av dessa görs i mer än en maskin. Orderns 

totala ledtid kommer att minska när flera maskiner används samtidigt, vid 

tillverkningen av en order. Minskningen av ledtiden åstadkoms om mindre 

tillverkningsorder fördelas mellan maskinerna, så att alla bearbetningar görs 

samtidigt. Fördelningen i maskinerna blir mycket enklare om alla maskiner har 

samma ställ- och operationstid. Om ställ- och operationstiderna är olika för parallell 

tillverkning får de mindre tillverkningsstorlekarna fördelas så att allt blir klart 

samtidigt (Olhager, 2000). 

 

2.4 Metoder för förbättringsarbete 

När ett företag är i behov av förbättringar och förstärkningar av svaga 

konkurrensmedel finns det enligt Olhager (2000) olika förbättringsmetoder att ta hjälp 

av. Några förändringsfilosofier är Total Quality Management (TQM), Just In Time 

(JIT) och resurssnål tillverkning. Dessa filosofier har olika fokus, TQM - kvalitet, JIT 

– tid och resurssnål tillverkning – värdeadderande aktiviteter.   

2.4.1 Just in time/Resurssnål tillverkning  

Den japanska industrin har väckt intresse i många industriländer för den 

framgångsrika japanska produktionsfilosofin. Ett japanskt företag, biltillverkaren 

Toyota har under 60- och 70 talet varit ett verkligt exempel. Toyota har lyckats att 

väsentligt reducera produktionskostnader och kraftigt öka 

kapitalomsättningshastigheten. Det positiva resultatet kom när de lyckades minimera 

genomloppstiderna, kassationerna och administrativa kostnaderna genom att införa 

enkla informationssystem. Målet i den japanska filosofin är att tillverka rätt kvantitet 

vid rätt tidpunkt, det vill säga tillverka det som endast har kundbehov, varken innan 

eller efter. Detta medför att låg nivå av produkter i arbetet skapas och en ständig 

minskning av produkter i arbete innebär att olika slöserier kommer fram i 

produktionsflöde, vilket bidrar till ständig utveckling.   
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För att filosofin JIT ska kunna tillämpas i ett företag bör vissa principer vara 

uppfyllda. Dessa principer är att efterfrågan för tillverkande produkter är jämn och 

hög, produkterna är standardiserade och layouten är helst flödesorienterad, där de 

interna leveranstiderna är korta och säkra. För de produkter där kanbanflödet ska 

bildas finns krav att leveranser är korta, säkra och täta. Andra vanliga principer i 

filosofin är korta ledtider, flexibel personal, decentraliserat kvalitetsarbete och att 

ständigt arbeta med förbättringar, så som ständig minimering av flödesvägar, 

partistorlekar och ställtider. När väl företaget har lyckats med att uppfylla dessa 

principer kan de fortsätta med en förbättring av dessa för att skapa ännu mer effektiv 

och enkel produktion (Olhager, 2000).  

 

Resurssnål tillverkning är en senare utveckling av JIT som blev mer känd under 90 

talet och fokuserar på kostnadsminskning. Målet är att identifiera och eliminera alla 

aktiviteter som inte bidrar med något värde för kunden längs en tillverkningskedja, 

där så få resurser som möjligt används för att öka kundvärdet (Olhager, 2000).  

2.4.2 Identifiering av slöserier  

Enligt Rother & Shook (2002) är många företag idag kvar i ett tänk som har en direkt 

koppling till massproduktionen. I detta tänk fungerar varje station i flödet som en 

isolerad ö, där produkter trycks fram enligt tillverkningsorder och lagras. Idag ses 

detta tänk med att trycka fram och lagra som rent slöseri med resurser. Slöseriet 

orsakas av att det tillverkas för mycket och inte alls i den takt som behoven uppstår. 

Överproduktion är den vanligaste typen av slöseri och i sin tur medför bland annat 

materialbrister, extra resurser och kapacitet, kapitalbindning samt förlängning av 

ledtider. 

 

Slöserier enligt Lean 

Åtta stycken slöserier som biltillverkaren Toyota ständigt söker och försöker få bort 

från sina processer i flödet är (Liker, 2004): 

 

 Överproduktion 

 Lager 

 Onödiga rörelser 

 Omarbete 

 Onödig transport 

 Väntan 

 Överarbete 

 Outnyttjad kreativitet hos anställda. 
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2.4.3 5S 

5S handlar inte enbart om att det ska vara ordning och reda på arbetsplatsen. Det 

fungerar även som ett program för eliminering av slöserier som uppkommer på grund 

av fel och skador på arbetsplatsen (Liker, 2004).  

 

De 5S:en är: 

 

 Seiri, betyder sortera och syftet är att separera allt nödvändigt från det onödiga 

men också att ta bort allt onödigt. 

 Seiton, betyder strukturera och syftet är att strukturera allt nödvändigt så att 

allt har sin plats, syns tydligt och är lätt att hitta. 

 Seiso, betyder städa och rengöra. Städningen ses som besiktning. Avvikelser 

upptäcks lättare om det är snyggt och rent. 

 Seiketsu, betyder standardisera. Standardiseringen görs i syfte för att behålla 

ordningen som har satts upp. 

 Shitsuke, betyder skapa vana. Vana skapas genom att reglerna följs och 

stickprov på hur väl reglerna följs bör göras med jämna mellanrum som 

uppföljning.  

 

De tre översta punkterna är nödvändiga för att skapa ett normaltillstånd. För att även 

upprätthålla och förbättra det nya systemet behövs även standardisering införas och en 

vana måste skapas. 

 

Med 5S skapas en renare, säkrare, mer organiserad, praktisk och effektiv arbetsmiljö. 

Dessa positiva effekter medför tidsbesparing, sparat utrymme och att avvikelser 

upptäcks tidigare. Genom att införa 5S skapas ett ansvar och ägande för arbetsplatsen. 

5S är grunden för att ständiga förbättringar ska kunna uppnås (Liker, 2004).  

2.4.4 Kaizen  

Kaizen är en ansats som bygger på att arbeta med ständiga förändringar och 

vardagliga förbättringar. Förändringarna berörs av företagets alla inblandade parter 

och genom att ha alla involverade kommer det att leda till förbättringar av särskilda 

moment. Detta tankesätt bygger på att alla förändringsförslag inom alla områden är 

välkomna och ska ske löpande. Små förbättringar ska leda till stora förbättringar i 

framtiden. Utgångspunkten för sådant arbete ligger i de nuvarande aktiviteterna och 

informationen är nödvändig för att förändringsarbetet ska kunna bedrivas (Ax et al, 

2006). 
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2.4.5 Processflödesanalys 

Processflödesanalysen är en metod för att med hög detaljeringsgrad dokumentera 

aktiviteter i ett produktionsflöde. Metoden används som underlag för att sätta sig in i 

och förstå processer, men även för att påvisa möjliga förbättringar. Enligt Olhager 

(2000) är grundläggande steg i en processflödesanalys: 

 

1. Identifiera aktiviteterna som ingår i processen 

2. Dokumentera hela processen 

3. Analys av processen och ta fram möjliga förbättringsförslag 

4. Föreslå passande förändringar i processen 

5. Implementera de bestämda förändringarna. 

2.4.5.1 Materialflödesschema  

Ett materialflödesschema visar och beskriver hur olika vägar flödar samman för att 

skapa den totala processen. I schemat visas totala operationstider med cirklar medan 

lagringspunkter som kö- och väntetider visas med trianglar. Med hjälp av 

materialflödesschemat finns det möjlighet att flaskhalsar och andra problem i flödet 

identifieras (Olhager, 2000). 

2.4.5.2 Produktionsflödesanalys  

Produktionsflödesanalysen hjälper till att gruppera produkter till respektive 

produktionsgrupp och resurser till respektive flödesgrupp. Syftet med metoden är att 

hitta kopplingen mellan produkter och maskiner, så att en grupp produkter kan 

tillverkas i en viss grupp maskiner (Olhager, 2000). 

2.4.6 Flaskhalseliminering 

”En flaskhals är en resurs i en produktionskedja som har en beläggning som är större 

än eller lika med 100 %” (Olhager, 2000, sid. 262).  

 

Begränsningsteori, Theory of Constraints (TOC) 

Hur flaskhalsarna ska hanteras i produktionen beskriver (Olhager, 2000, sid. 264) med 

nio stycken regler: 

  

1. Balansera flödet, inte kapaciteten.  

2. Utnyttjandegraden av en icke-kritisk resurs styrs ej av dess egen potential utan 

av någon annan begränsning i systemet.  

3. Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak. 

4. En förlorad timme i en flaskhals är förlorad timme för hela systemet.  

5. En sparad timme i en icke-flaskhals är betydelselös.   

6. Flaskhalsen styr både materialflöde och lager i systemet.    

7. Försörjningspartiet bör inte – och många gånger skall inte- vara lika med 

produktionspartiet.   

8. Ett produktionsparti skall variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och i tid.  

9. Prioritet kan bara sättas genom analys av systemets samtidigt verkande 

begränsningar. Ledtiden är en funktion av planeringen.  
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Dessa regler används när företag vill identifiera och planera sina flaskhalsar. Den 

grundläggande principen är att det är flaskhalsen som begränsar tillverkningen. Det är 

viktigt att flaskhalsarna finns i början av en produktionskedja och mer kapacitet finns 

att utnyttja längre ner i kedjan. Därigenom åstadkoms ”pull”, det vill säga ett sug 

igenom verksamheten. Pull- metoden innebär att om en order bearbetas snabbare i en 

operation kan den snabbare hanteras i nästa, då den har högre tillgänglig kapacitet. 

För att uppnå ett jämnare flöde kan det vara bra att använda buffertar främst framför 

flaskhalsarna. En kvalitetspunktkontroll bör finnas framför flaskhalsarna, så att 

flaskhalsen slipper bearbeta de felaktiga enheterna. För att identifiera alla flaskhalsar i 

en tillverkningskedja kräver TOC en noggrann beskrivning av produktionsflödet, där 

produkter och dess operationsföljder beskrivs i ett så kallat produktnätverk. I 

produktnätverket anges alla artiklar för den produkt som efterfrågas men även de 

operationssteg som är nödvändiga för att färdigställa en produkt (Olhager, 2000). 
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3 Metod 

3.1      Fallstudie 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är fallstudie ett sätt att undersöka och 

forska och innebär att en undersökning görs på en mindre grupp, där fallet kan vara en 

situation, ett företag etc. Fallstudien utgår ifrån ett helhetsperspektiv och kräver 

väldigt täckande information (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Enligt Ejvegård (2003) innebär fallstudien en stor närhet till analysobjektet och 

utredaren får möta den verkliga miljön, det vill säga stämningen, människorna och 

situationen. Genom att vara nära analysobjektet blir det mycket enklare att skapa en 

helhetsbild av fallet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

Fallstudien förekommer enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) i fyra olika 

sammanhang:  

 

 Som illustration  

 Som hjälpmedel för att skapa hypoteser 

 Som metod vid förändringsarbete 

 Som hjälpmedel för att skapa ny teori. 

 

I detta examensarbete har fallstudie använts som illustration för att förstå helheten. 

Illustration görs för att förtydliga problemet med en nulägesbeskrivning, där ingående 

kunskap om problemet och organisationen samlas in med olika verktyg som hjälp. 

Saknas information om företagets viktiga aktörer blir organisationen mycket svår att 

förstå och sätta sig in i. Resultatet kan bli olika beroende på vem som studerar fallet 

och hur mycket kunskap inom området utredaren har sedan innan (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

Accessproblem kan uppstå för en utredare i form av att erfarenhet inom området 

saknas. Som ny på en arbetsplats kan det vara svårt att införskaffa viktig och pålitlig 

information, då man oftast inte vet vem som innehar viktig kunskap. I fallstudie utgår 

man ifrån att få fall studeras istället för många. Fallet studeras noggrant där mycket 

information av olika karaktär samlas in, detta för att få djup förståelse (Patel & 

Davidsson, 2003; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

3.2 Datainsamling 

För att kunna identifiera de olika problem som produktionen har vid tillverkningen av 

stora cylinderrör och för att sätta sig in i företagets verksamhet, användes olika 

verktyg för att samla in nödvändig data.  

 

Det finns två typer av datainsamling, direkt och indirekt insamling. Direkt insamling 

av data sker via till exempel intervjuer för respektive ansvarsområde, där resultatet fås 

i form av uttalanden. Medan den indirekta datainsamlingen sker via databaser och där 

data fås i form av sifferuppgifter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

Den direkta insamlingen som har använts i detta examensarbete är regelbundna samtal 

i olika former med de inblandade personerna i projektet. Författarna hade under 
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samtalen möjlighet att ställa frågor när något var oklart, få det förklarat och 

diskussioner kunde föras. En rundvandring på företaget har också varit viktig för att 

förstå cylinderrörets flöde i produktionen. Observationer gjordes även av de 

besvärliga momenten i tillverkningen som delprodukten kräver. 

 

Den indirekta datainsamlingen gjordes via företagets affärssystem Monitor där 

nödvändig data samlades in och har varit en viktig grund i rapporten. Indirekt data 

som samlades in var bland annat de olika tillverkningsstegen och vilka maskiner 

cylinderröret kräver, årsbehovet, operationstider etc. Med hjälp av de data kunde 

författarna enkelt ta kontakt med respektive ansvarig om oklarheter uppstod. När data 

skulle beräknas och sammanställas användes verktyget Excel och även litteratur. 

  

3.3 Praktiskt tillvägagångssätt  

Figur 3.1 ger en sammanfattande bild av rapportens tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierna på Företaget AB inleddes med datainsamling, där syftet var att skapa en 

helhetsbild av företaget i nuläget. Helhetsbilden var nödvändig för att få förståelse för 

produktens uppbyggnad. Nulägesbeskrivningen gjordes endast på delprodukten 

cylinderrör eftersom den stör övrig produktion. Detta resulterar i att delprodukterna 

hamnar på lager i väntan på cylinderröret.  

 

Arbetet kring den stillastående maskinparken pågick redan som ett sidoprojekt på 

Företaget AB och efter nulägesbeskrivningen involverades även författarna till 

rapporten i projektgruppen. Resultat av nulägesstudier visar även att de befintliga 

Nul ä gesbeskrivning Den nya  
produktionslinan 

J ä mf ö relser 

Datainsamling 
1. 2 . 

3. 

Nul ä gesbeskrivning 
Den föreslagna  
produktionslinan 

J ä mf ö relser 

Datainsamling 
1. 2 . 

3. 

Figur 3.1 Praktiskt tillvägagångssätt



 

22 

 

maskinerna i produktionen inte är tillräckliga och därför har arbetet med att få igång 

den stillastående maskinparken påskyndats. Allt arbete kring den stillastående 

maskinparken gjordes tillsammans med företagets projektgrupp.  

 

För att få igång den stillastående maskinparken och utifrån den ge förslag på en 

produktionslina var datainsamling ett måste. Datainsamlingen skedde på samma sätt 

som för nuläget och en viktig källa var kunskapen från personer som ingick i 

projektgruppen. Vid utformningen av den föreslagna produktionslinan var det extra 

viktig att ta hänsyn till stationernas tekniska möjligheter och begränsningar, vilka var 

grunden vid planering och uträkningar.  

 

Utifrån data om nuläget och uträkningar för den föreslagna produktionslinan kunde 

jämförelser i tid och kostnad göras. Resultatet av jämförelserna var en viktig grund 

vid beslutsfattande på högre nivå. 

 

Med hjälp av den teoretiska bakgrunden och resultaten från det empiriska arbetet som 

har konstaterats, kunde olika förbättringsförslag och konsekvenser diskuteras, vilka 

utgör arbetets slutsatser.  

 

3.4 Metodkritik 

Vid datainsamling är det nödvändigt att uppnå hög validitet och reliabilitet. Det 

viktigaste kravet på en undersökning är validitet. Om inte instrumentet som används 

mäter det som åtses, spelar det ingen roll om själva mätningen är tillförlitlig eller inte. 

Det finns ytterligare krav på en datainsamling som kallas för reliabilitet. Reliabilitet 

innebär att mätinstrument som används ska ge tillförlitliga resultat av en undersökning 

(Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2001). 

3.4.1 Validitet  

Det första kravet som ska uppfyllas är att undersökningen är giltig och relevant, det 

vill säga ha hög validitet. Relevans innebär att det som mäts uppfattas som relevant 

för flera, trots att få variabler är inblandade i undersökningen. Giltighet däremot, kan 

hänvisas till om undersökningens upplägg besvarar frågorna som tas upp i 

problemställningen (Jacobsen, 2002).  

 

För att uppnå mål som uppdragsgivaren satt upp har mycket tid tillbringats på 

företaget med kunniga ansvariga och välkända metoder har använts. Accessproblem 

undveks genom att från början bestämma att avstämningsmöten skulle hållas med 

korta intervaller. Syftet med mötena var att se till att all nödvändig information fanns 

till hands, så att arbetet kunde föras framåt. Genom att vara på plats kunde vissa 

problem identifieras snabbare och vissa förbättringsförslag kunde diskuteras direkt. 

Om författarna hade valt att inte genomföra arbetet på plats hade det varit svårt att få 

förståelse för de problem som Företaget AB har. Då problemet är högt aktuellt inom 

företaget och hög förståelse för problemet har skapats, ses rapporten och dess resultat 

av hög validitet.   
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3.4.2 Reliabilitet  

Det andra kravet som ska uppfyllas är att undersökningen ska vara tillförlitlig och 

trovärdig, det vill säga av hög reliabilitet. Hög tillförlitlighet uppnås om samma 

resultat fås, om andra forskare utför samma typ av undersökning (Jacobsen, 2002).  

 

Fördelarna med att ha använt sig av affärssystemet har varit stora, då mycket av 

företagets information fanns där. Om affärssystemet inte hade varit tillgängligt hade 

denna information varit svår att få tag på och det hade varit svårt att dra vissa 

slutsatser. Rapporten ses som trovärdig och tillförlitlig, det vill säga ha hög reliabilitet 

eftersom endast anställda med behörighet har tillgång till affärssystemet.  
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4 Resultat 

4.1 Nulägesbeskrivning 

En nulägesbeskrivning hjälper att förstå företagets situation och de problem som finns 

i samband med produktionen. Nedan följer den information som behövs för vidare 

studier, när jämförelser i tid och kostnad ska göras men även vid identifiering av olika 

konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Då problemet ligger på detaljplaneringsnivå 

och produktionen sker inom företaget måste hänsyn även tas till kapacitet vid 

planering och uträkning.   

4.1.1 Produktinformation 

I figur 4.1 presenteras hydraulcylinderns produktstruktur. En komplett 

hydraulcylinder består av tre delprodukter, cylinderrör, kolvstång och kolvblock. 

Varje delprodukt kräver många andra komponenter, varav delprodukten cylinderröret 

kräver 18 komponenter för att ses som färdig.  

 

Figur 4.1 Produktstruktur för hydraulcylinder 
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4.1.2 Stora cylinderrör 

De stora cylinderrören delas upp efter cylinderrörets ytterdiameter i två grupper, 

dimension 1 (D1) och dimension 2 (D2). Cylinderrör som tillhör gruppen D1 har en 

ytterdiameter mellan 40 och 155 mm och gruppen D2 har en ytterdiameter mellan 155 

och 255 mm. Dimensionerna avgör delproduktens komplexitet och bidrar till att stora 

skillnader i ställtid uppstår. 

 

I figur 4.2 presenteras respektive grupp. Under varje grupp presenteras olika 

cylinderrör med tillhörande kund, där indelningen har skett efter dimensionen. 

Kunderna anges endast med särskilda bokstäver framför siffrorna.  

 

                                   

              Figur 4.2 Identifiering av dimensioner 
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4.1.3 Produktionsflödet  

Cylinderrör, kolvstång och kolvblock resulterar i tre olika produktionsflöden och ses 

som enskilda delprodukter. Ingående komponenter köps in och lagras, de tillkommer 

allt eftersom behovet uppstår och bildar därmed inget eget produktionsflöde. Det är 

kundens behov som bestämmer cylinderrörets komplexitet och därför sker 

tillverkningen enligt tillverkningsorder. 

 

 

Figur 4.3 Produktionsflödesbild, nuläge (från Företaget AB) 

 Figur 4.3 visar hur cylinderrör förflyttar sig inom fabriken. Bilden på 

produktionsflödet ger tydliga indikationer att produktionen är uppdelad i olika 

produktionsgrupper som finns utspridda över hela produktionsytan. Då delprodukten 

får flyttas mycket bidrar utspriddheten till att den får transporteras med långa avstånd 

vilket i sin tur medför ytterligare hanteringsmoment.  

4.1.4 Produktionsflödesanalys  

Sortimentet för stora cylinderrör består av 31 delprodukter och dessa går till nio olika 

kunder. För att få en bild över de steg som krävs i tillverkningen för delprodukten 

gjordes en produktionsflödesanalys, se figur 4.4. De vanligaste 

tillverkningsmomenten är borrning, svets, svarv, tvätt och målning.  

 

Produktionsflödesanalysen ger med hjälp av kryssen en bild av vilka maskiner som 

respektive delprodukt kräver vid sin framställning samt hur många gånger den 

passerar resursen. Varje första siffra står för en viss typ av processbearbetning och 

avslöjar vilken typ av bearbetning som maskinen klarar att utföra. Ingen detaljerad 

information kommer att ges på grund av sekretess.  
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Fiugr 4.4 Produktionsflödesanalys 
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4.1.5 Materialflödesschema för cylinderröret K2100-2804 

För att få en bra insyn i produktionen konstaterade företaget att cylinderröret KI2100-

2804 bör studeras mer ingående. Detta cylinderrör är mest krävande i tillverkningen, 

på grund av dess komplexitet och representerar det övriga sortimentet väl. Inskaffas 

kunskap om cylinderröret KI2100-2804, blir det övriga sortimentet enkelt att förstå.  

 

Verktyget som valdes vid studien av cylinderröret är ett materialflödesschema som 

visar delproduktens totala operationstider, väntetider samt de olika momenten som 

den genomgår, mer ingående.  

 

Resultatet av materialflödesschemat baseras på tio tillverkningsorder för delprodukten 

KI2100-2804 och presenteras i figur 4.5. Alla operationer görs internt förutom den 

sista (946), som sker via legotillverkning, tiden för operationen är fast och tar sju 

dagar.  

 

Figur 4.5 visar att mellanlagring förekommer mellan alla operationer och 

delprodukten går i vissa delar igenom samma maskin flera gånger. Detta leder till att 

hög kapitalbindning uppstår i form av mellanlagring där transport, hantering, väntan 

och lagring ingår. Dessa långa tider för mellanlagring uppkommer främst på grund av 

att delprodukten väntar på tillverkning i nästkommande operation. De långa 

väntetiderna uppstår vid de maskiner som beläggs dubbelt och bidrar till att olika 

former av slöserier och oreda uppstår.  

 

Utifrån figur 4.5 kan flaskhalsar identifieras. Maskinerna som beläggs dubbelt gör att 

flaskhalsar uppstår i produktionsflödet eftersom de saknar ledig kapacitet. I 

produktionsflödet för delprodukten KI2100-2804 är det maskinerna 408 och 300, som 

är flaskhalsar. Maskinerna är flaskhalsar eftersom de utnyttjas mer än andra, då 

delproduktens konstruktion och komplexitet kräver detta. 
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Figur 4.5 Materialflödesschema 
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Utifrån de tio stycken tillverkningsorderna kan den totala genomloppstiden för 

produkten hydraulcylinder i vilken delprodukt KI2100-2804 ingår, sammanfattas i 

figur 4.6. Den genomsnittliga tillverkningstiden för hydraulcylindern uppgår till 49 

dagar. Produktionsflödet för delprodukterna cylinderrör och kolvstång sker parallellt 

och montering sker som ett avslutande moment, där hopsättning till färdig produkt 

sker.  

Vid genomgång av tio stycken utvalda tillverkningsorder för delprodukten KI2100-

2804, kunde följande data tas fram, se tabell 4.1. 

 

    

Väntetid 39,34 h  

Maskintid 2,07 h  

 

Total genomloppstid 44 dagar   

     

Procentuell maskintid 5,27 %   

Procentuell väntetid 

 

94,73 %   

Tabell 4-1 Resultat för delprodukt KI2100-2804 

Den genomsnittliga maskintiden upptar endast 5,27 % ( ) av den totala 

genomsnittliga tiden. Resten, det vill säga 94,73 % av tiden på företaget utgörs av 

transport, väntetid, hantering och själva lagringen. Den övriga tiden räknas inte som 

maskintid och ses därför som aktivitet som inte skapar något värde för kunden.  

  

 5 dagar

10 dagar

49 dagar

44 dagar

2008-08-01 2008-08-08 2008-08-15 2008-08-22 2008-08-29 2008-09-05 2008-09-12 2008-09-19

Total tid

Cylinderrör

Kolvstång

Slutmontering

Figur 4.6 Total genomloppstid för delprodukten KI2100-2804 



 

31 

 

4.2 Den föreslagna produktionslinan 

Nulägesbeskrivningen visar att dagens produktion inte är tillräcklig för att leverera 

produkterna i tid. De problem som finns i samband med dagens produktion medför att 

långa ordersläpp uppstår, vilka måste tas igen med olika insatser från företagets sida. 

Bearbetning av en försenad order leder till höga kostnader. För att komma ifrån 

förseningar och de långa genomloppstiderna på produkten, har företaget inlett ett 

arbete kring att ta fram förslag på en produktionslina. Målet är att effektivisera 

produktionsflödet för de stora cylinderrören och komma ifrån de slöserier som finns 

idag.  

4.2.1 Utformning 

Vid utformningen av den föreslagna produktionslinan skulle främst maskiner från den 

stillastående maskinparken användas. Målbilden är en produktionslina uppbyggd 

enligt löpande bandets princip. Innan den slutliga layouten fastställdes var det 

nödvändigt att studera konstruktionsunderlaget, så att så få resurser som möjligt 

utnyttjas. I samband med den tekniska analysen av beredningarna för delprodukterna 

uppstod det diskussion för enstaka delprodukter. Frågan som uppstod handlade om det 

är mer lönsamt att köpa in vissa komponenter som halvfabrikat, än att tillverka dem 

själva.  

Löpande bandets princip innebär att delprodukten endast får gå enkelriktat, det vill 

säga nedströms och inte korsvis samt att delprodukten endast får passera stationerna 

en gång. Vid tillverkning måste dock enstaka delprodukter passera den föreslagna 

produktionslinan mer än en gång, vilket motsäger principen. Eftersom det 

kostnadsmässigt inte lönar sig att köpa in halvfabrikat måste problemet åtgärdas på 

annat sätt. I detta fall väljs det internt att bryta mot principen och låta delprodukten 

passera den föreslagna produktionslinan två gånger. Då det endast är få delprodukter 

som berörs blir inte situationen så allvarlig. Den föreslagna produktionslinan visas i 

figur 4.7. 

Figur 4.7 Den föreslagna produktionslinans layout 

Den föreslagna produktionslinan föreslås bestå av sex stationer, där fem är delvis 

manuella och station 3 är helautomatiserad. Alla stationer består av en maskin 

förutom station 3, som har två maskiner. Station manuell svets kommer dock att ligga 

på annan plats i företaget eftersom utrymme saknas i samband med den föreslagna 

produktionslinan. På företaget är det trångt och utrymmet saknas överlag. Detta kan 
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eventuellt skapa problem vid tillverkningen av de stora cylinderrören, då längden kan 

uppgå till sex meter.  

4.2.2 Fastställande av operationstider 

Tidsmässigt är station manuell svets en flaskhals, då den kräver längst 

tillverkningstid. Dock består den föreslagna produktionslinan av en dyrare maskin (1) 

som tillhör station 3. Utifrån flaskhalsteorin väljs station 3 att ses som flaskhals, det 

vill säga vara styrande och utnyttjas till 100 % . Det är mer lönsamt att investera i en 

ytterligare svetsanläggning till station manuell svets än att låta den dyra maskinen (1) 

i station 3 stå still i väntan på att svetsen ska bli klar.  

 

Operationstiderna anpassas efter maskinen (1) i station 3, som har stycktid 6,5 

minuter för delprodukter med dimension 1 och 8 minuter för delprodukter med 

dimension 2 samt ställtid 11,5 minuter för dimension 1 och 22 minuter för dimension 

2.  

 

Delprodukter som tillhör D2 kräver en längre omställning vid övergång från D1, 

medan vid övergång från D1 till D2 krävs en mindre och obetydlig omställning. D2 

kräver även mer hantering och avancerade hjälpmedel vid förflyttning mellan 

stationerna i den föreslagna produktionslinan. 

4.2.3 Kapacitetsplanering 

Vid beräkning av den tillgängliga kapaciteten används nettokapacitet. Den beräknas 

som ren produktionstid och används för att komma nära företagets verklighet. I detta 

fall har det räknats med 45 arbetsveckor per år, då ledighetsveckorna faller bort. Utav 

ett skifts totala tid på 8 timmar har det endast räknats med 70 %, på grund av raster, 

möten, hantering, väntetid och annat som är vanligt i en företagsmiljö. Vid beräkning 

av kapaciteten togs även osäkerhet som kan uppstå i samband med start av den 

föreslagna produktionslinan upp. Vid beräkning av nettokapacitet var målet att inte 

överskrida beläggningen av produktionen för två skift, det vill säga 11,2 timmar.  

 

Nettokapacitet:  

 

70 % av 8 h per dag = 5,6 h per skift 

5,6 h * 2 skift = 11,2 h per dag 

11,2 h * 5 dagar = 56 h per vecka  

56 h * 4 veckor = 224 h per månad och 2 skift 

4.2.4 Årsplan 

För att kunna beräkna om nuvarande kapacitet är tillräcklig för att önskad takt ska 

hållas är det nödvändigt att först ta fram grundläggande data. Dessa data är årsbehovet 

per år, kundens önskemål om leveransfrekvensen och batchstorleken. Årsbehovet 

valdes att uppskattas försiktigt med tanke på den rådande världssituationen. 

Situationen medför att kunderna väljer att dra tillbaka sina order eller lämnar osäkra 

prognoser till Företaget AB. Grundläggande data fastställs i tabellen 4.2, där varje 

cylinderrör presenteras efter dess kunds behov.  
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Tabell 4-2 Årsbehovet per cylinderrör 
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Utifrån tabell 4.2 kan en årsplanering på högre nivå tas fram och det är viktigt att ta 

hänsyn till när produktionen är igång och inte.  

 

Med hjälp av årsbehovet och leveransfrekvensen togs batchstorlekarna fram och en 

årsplan kunde fastställas. I årsplanen fördelades tillverkningsstorlekarna jämnt över 

året. Vid fördelningen togs hänsyn till nominell kapacitet, det vill säga antalet 

tillgängliga produktionsveckor för varje kvartal (Q) och leveransfrekvensen till 

respektive kund. Tillverkningen för cylinderrör fördelas utifrån företagets givna 

information om att Q1 har 12,5 arbetsveckor, Q2 har 11,5 arbetsveckor, Q3 har 10 

arbetsveckor och Q4 har 11 arbetsveckor. Antalet cylinderrör per kvartal anpassades 

till kvartalets tillgängliga arbetsveckor. Årsplanen framgår i tabell 4.3. 

Tabell 4-3 Årsplanering för cylinderrör 
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4.2.5 Plan för Q1 

För att bryta ner årsbehovet ytterligare och för att lättare komma ner på veckonivå, 

togs en planering för Q1 fram, se tabell 4.4. Målet var att få månadsbehovet fördelat 

till ett jämnt antal per vecka. Att avvikelserna framkommer mellan de olika nivåerna 

beror på fördelningen som skulle ske jämt över året. Dock blir slutresultatet 

detsamma, då hänsyn togs till leveransfrekvenserna och kundernas önskemål på 

batchstorlekarna.   

 

Tabell 4-4 Plan för kvartal 1 
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4.2.6 Plan för vecka 1 

Utifrån planeringen för kvartal 1, bestämdes körplanen för vecka 1, där veckobehovet 

är 323 cylinderrör, se tabell 4.5. Körplanen för vecka 1 kommer att belägga den 

föreslagna produktionslinan dimensionsvis, detta för att undvika den extra långa 

ställtiden, som annars tillkommer vid byte från dimension 1 till dimension 2. För att 

uppnå den bästa takten utan störningar, kommer måndagar beläggas med endast 

delprodukter som tillhör dimension 2, medan resten av veckan beläggs produktionen 

med resterande cylinderrör tillhörande dimension 1. Volymerna som tillverkas vecka 

1 är de volymer som vanligtvis levereras till kunderna. Den föreslagna 

produktionslinan kommer enligt planen att beläggas med 38,8 timmar per vecka, se 

tabell 4.5. Detta ses inte skapa några problem, eftersom nettokapaciteten för två skift 

på en vecka uppskattas till 56 timmar. Alla timmar utöver de 38,8 timmarna kan ses 

som ledig kapacitet och kan istället användas för tillverkning av annat.  

 

Beläggningen för vecka 1 räknades fram genom att: 

 

Ställtid tillkommer varje gång en ny delprodukt tillverkas och är olika beroende på 

delproduktens dimension. Utifrån den bestämda flaskhalsen, det vill säga maskinen 

(1) i station 3 och dess givna kapacitet för specifik dimension räknades stycktiderna 

fram. Dessa är lägre för D1 (6,5 minuter) än för D2 (8 minuter) och räknades fram 

genom multiplikation med antalet cylinderrör. Om måndagen tas som exempel 

räknades den totala tiden ut genom:  

 

 
 

 
 

 
 

För att få fram den totala beläggningen för vecka 1, summerades alla ställ- och 

stycktider för alla dagar. 
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Tabell 4-5 Plan för vecka 1 
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4.2.7 Takt  

För att leverera produkterna i tid måste en takt på 5,4 cylinderrör per timme hållas.  

 

Givet:  

 

 
 

 

 
 

56 timmar per vecka och 2 skift 

 

Nettokapaciteten är 56 timmar per vecka och uträkningar visar att endast 38,8 timmar 

i veckan behövs för att hålla den uppsatta takten. Då det blir 17,2 (56 – 38,8) timmar 

över kan företaget klara ännu högre takt om så behövs.  
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5 Analys och diskussion 

Innan den föreslagna produktionslinan kan realiseras är det viktigt att göra en 

jämförelse mellan nuvarande produktion och den föreslagna produktionslinan. 

Resultatet av jämförelserna är viktigt när ledningen ska fatta beslut om den föreslagna 

produktionslinan ska bli verklighet eller inte.  

 

5.1 Operationstid  

För att sammanfatta de olika delprodukterna och även täcka alla tänkbara varianter 

som finns i företagets sortiment, valdes en delprodukt för D2 och två delprodukter för 

D1. För att göra jämförelser rörande tid och kostnad togs beredningar fram från 

affärssystemet för nuvarande produktion och nya skapades med hjälp av 

affärssystemet för den föreslagna produktionslinan. Nya beredningar skapades utifrån 

den föreslagna produktionslinans operationstider, det vill säga maskin (1) i station 3, 

detta för att kunna visa vilka fördelar som kan uppnås.  

 

Resultatet i tabell 5.1 visar att ställ- och stycktiderna blir lägre med den föreslagna 

produktionslinans beredningar än de nuvarande. Dagens långa ställ- och stycktider 

uppstår på grund av att de manuella stationerna behöver mer tid vid tillverkning. 

 

 

Tabell 5.1 visar att det är möjligt att åstadkomma minskning i operationstider vilket 

enligt Olhager (2000) bidrar till att kapacitet och flexibilitet i produktionen ökar och 

tiden kan användas till annat. Tabellen 5.1 visar även att stycktiden för det som 

kommer att tillverkas i den föreslagna produktionslinan har minskat, men den totala 

tiden kommer fortfarande att förbli lång. Detta beror på att tiden för den sista 

operationen (946) är densamma, det vill säga sju dagar. Stycktiden blir mindre ju 

större sats som tillverkas i den föreslagna produktionslinan och den totalt åtgångna 

tiden kan därmed fördelas på hela tillverkningsordern.  

Tabell 5-1 Jämförelser i tid 
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5.2 Genomloppstid 

Utifrån de nya beredningarna kunde den totala genomloppstiden uppskattas till 12 

dagar för cylinderröret KI2100-2804, där operation (946) gör att tiden blir lång, se 

figur 5.1. Internt tar det 5 dagar (17-12) att tillverka cylinderröret. Då operation (946) 

sker via legotillverkning kan företaget inte påverka den tiden. 

 

De långa genomloppstiderna som företaget har idag består till största del av 

väntetider, vilket resulterar i långa leveranstider. Väntetiderna gör att mycket kapital 

binds på vägen och denna tid bidrar inte med något värde till vare sig företag eller 

kund.  

 

Figur 5.2 Sammanfattande bild av genomloppstiden för KI2100-2804 

 

 

 

Figur 5.1 Total genomloppstid för KI2100-2804 med den föreslagna produktionslinan 
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Med den föreslagna produktionslinan kommer genomloppstiden för cylinderrör 

minska med 73 % ( ), se figur 5.2, eftersom väntetiderna mellan 

operationerna minskar. Detta kommer innebära minskad kapitalbindning för hela 

produkten, då materialet inte behöver vara i arbete under längre tid än nödvändigt. 

Trots stora minskningar i tid kan ännu fler minskningar ske i samband med att 

produktionen effektiviseras ytterligare. Företaget AB måste dock ständigt sträva efter 

att söka sig till nya metoder för att pressa ner tiderna, så att fler besparingar i tid kan 

uppnås. Korta tider innebär regelbunden produktion där mer ordning och struktur 

enklare kan skapas. 

 

Företaget AB har haft svårt att leverera produkterna i tid, vilket har försämrat 

leveransförmågan för de stora cylinderrören. Anledningen är att produkterna är 

komplexa och består av flera komponenter. För att få produkten klar i tid måste en 

noggrann planering finnas och ju fler komponenter som en produkt består av, desto 

viktigare och svårare blir planeringen.  

 

Leveransförmågan som är viktig vid konkurrens tros öka och ge många fördelar på 

köpet, eftersom leveransförmågan enligt Olhager (2000) består av två beroende 

faktorer, hastighet och pålitlighet. När hastigheten ökar kommer Företaget AB ha en 

möjlighet till att hålla leveranstider och inga stora ordersläpp som tidigare har funnits 

i samband med förseningar, kommer att existera. I samma veva som hastigheten ökar 

och leveranslöftena kan hållas, kommer kundservice att påverkas positivt. Fler nöjda 

kunder leder till att förtroendet för Företaget AB gradvis ökar.  

 

I samband med att genomloppstiden minskar, kommer hastigheten att öka och 

produkterna når kunden snabbare. En ökning av hastigheten skapar möjligheter för 

Företaget AB att ta emot fler order med snabba leveranser. Den ökade hastigheten 

bidrar även till att pålitligheten ökar eftersom leveranstiderna förväntas hållas bättre 

än idag.  

 

5.3 Kostnad  

För att den föreslagna produktionslinan skulle få komma igång var kravet att 

kostnaderna för produktionen av de stora cylinderrören ska vara mindre jämförelsevis 

med kostnaderna för nuvarande produktion. Tabell 5.1 visar att tiderna minskar i både 

ställ- och stycktid med den nya beredningen. Denna minskning i tid medför även att 

besparingar i kostnad kan uppnås med den föreslagna produktionslinans beredning, se 

tabell 5.2.  

 

  

Tabell 5.2 Kostnadsbesparingar 
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Med den snabba takten och minskningen i tiden som den föreslagna produktionslinan 

bidrar med kan Företaget AB uppnå en högre flexibilitet. Genom att vara flexibel kan 

företaget direkt minska kostnader och kapitalbindning, vilket är avgörande vid 

konkurrens. Detta enligt Jonsson & Matsson (2005), eftersom kapacitetskostnaderna 

till stor del är en fast kostnad och högre utnyttjandegrad kan uppnås genom att 

kostnaderna blir lägre när större batcher väljs att tillverkas. Volym-, mix- och 

leveransflexibilitet kommer Företaget AB automatiskt att få i samband med den 

föreslagna produktionslinan (Slack & Lewis, 2002). Resultatet visar att företaget kan 

göra en snabbare omställning med den föreslagna produktionslinan. På så sätt kan 

företaget uppnå en högre grad av flexibilitet och ta in fler order med snabba 

leveranser. Dock bör planeringen ses över innan Företaget AB väljer att acceptera 

spontana order, så att redan inplanerade order inte bortses och företaget inte hamnar i 

samma situation som tidigare. Mycket tid som idag försvinner till onödiga moment, 

kan företaget använda till annat. Med den föreslagna produktionslinan kommer 

mycket ledig kapacitet att finnas när produktionen kommit igång. Så småningom 

kommer takten behöva planeras om och justeras för att anpassas till efterfrågan, som 

styrs av marknaden. 

 

Kvaliteten är i Företaget AB:s fall redan på plats, då produkterna är av sådan karaktär 

som kräver det. Den föreslagna produktionslinan medför att kvaliteten kommer att 

hållas mer jämn, eftersom tillverkningen kommer att vara standardiserad. Det är en 

fördel för Företaget AB om de kan förbättra kvaliteten ytterligare, då kvaliteten är en 

viktig egenskap när kunden ska använda produkten. I den föreslagna produktionslinan 

kommer en kvalitetskontrollpunkt att finnas i början, till skillnad från idag där 

kvalitetskontroll sker i slutet. Eventuella fel som upptäcks kan därmed åtgärdas 

mycket tidigare och mycket mindre arbete behövs i efterhand. Mindre åtgärder 

innebär att kvalitetsbristkostnader kommer att minska, förutsatt att maskinerna 

underhålls och rätt utbildning ges till personalen. Att dessa kostnader minskar ses 

positivt eftersom dessa kostnader ofta är väldigt stora och onödiga. 

 

5.4 Produktionsflödet  

Med den föreslagna produktionslinan kommer tillverkningen att ske inom en 

avgränsad yta och delprodukten kommer därmed att transporteras mindre, se figur 5.3. 

I dagsläget får delprodukten transporteras genom hela fabriken, vilket innebär att hög 

kapitalbindning och mycket oreda uppstår mellan operationerna. Detta främst för att 

delprodukten är lång och kräver stora mellanlagringsplatser. Enligt Olhager (2000) 

innebär övergång från en funktionell verkstad till ett produktionsflöde som finns inom 

ett avgränsat område kortare genomloppstider och lägre kapitalbindning.  
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Figur 5.3 Produktionsflödesbild, den föreslagna produktionslinan (från Företaget AB) 

Dagens röriga produktion uppstår när oplanerade order kommer in och stör övrig 

produktion. När omplanering av körplanen sker hamnar lågprioriterade order på 

mellanlagring, utan någon ordning och struktur. Oredan bidrar till att onödigt mycket 

tid läggs ned på att hitta rätt delprodukt till rätt tillverkningsorder när det är dags för 

tillverkning. Oreda förväntas minska med den föreslagna produktionslinan, då den 

medför kontinuerlig och standardiserad produktion. Vissa mellanlagringsplatser 

kommer att försvinna och utrymmet kan istället användas till annat. Den föreslagna 

produktionslinan kommer automatiskt att medföra mer ordning i produktionen. 

Tidsbesparingar kan uppnås i form av att tid som åtgår till letande av rätt 

tillverkningsorder som kommit bort på grund av oreda, minskar. Vid framtagning av 

taktplaneringen togs hänsyn till de olika dimensionerna eftersom en blandning skulle 

skapa problem vid hantering och på så sätt skapa oreda. 

 

Den föreslagna produktionslinan kommer att leda till många förbättringar, dock 

kommer problem kring mellanhantering och flaskhalsar att kvarstå, särskilt för 

cylinderrör som tillhör dimension 2 (D2). Dessa cylinderrör är långa, tunga, kräver 

mycket utrymme och speciell utrustning vid förflyttning. För att delvis lösa problemet 

med hanteringen är det möjligt för Företaget AB att använda en portal som redan 

finns inbyggd i den föreslagna produktionslinan, vilken kommer att förse station 1, 2a 

och 3 med material. På grund av teknisk begränsning kommer portalen inte att kunna 

förse station 2b och 4a med material. Där portalen används löses problemet kring 

hantering medan resten förblir olöst. Mellanlagringen kommer även att skapa problem 

i början och i slutet i samband med den föreslagna produktionslinan, då det finns 

begränsat med utrymme för lagring och hantering av stora cylinderrör.  

 

5.5 Eventuella konsekvenser 

Företaget AB arbetar ständigt med att reducera flaskhalsar som uppkommer och 

begränsar produktionsflödet. Tack vare att maskin (1) i station 3 utnyttjas till 100 % 

kan enligt Olhager (2000) kortare genomloppstider och högre omsättningshastighet 

uppnås. I en flaskhals är målet att komma ifrån alla extra och onödiga omställningar, 

eftersom produktionstid försvinner i samband med dessa. Omställningar i flaskhalsen 
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kan tas igen gratis i andra maskiner, som har ledig kapacitet. Flaskhalsarna beräknas 

uppstå i de manuella stationerna som finns i slutet på den föreslagna produktionslinan, 

eftersom svetstiderna är för långa. Flaskhalsarna kan lösas med hjälp av teorin om 

flaskhalseliminering.  

 

För att hinna med den uppskattade takten i den föreslagna produktionslinan måste de 

manuella stationerna kompletteras med ytterligare en svetsanläggning, så att 

tillverkningen tar kortare tid och sker parallellt enligt metoden orderklyvning 

(Olhager, 2000). Görs inte kompletteringen finns det risk att mycket måste lagras i 

väntan på tillverkning. Stora mellanlagringsplatser blir då ett måste och tiden förblir 

lång. Enligt teorin om kapacitetsbalansering är det viktigt att mer kapacitet finns 

längre ner i kedjan för att produktionsflödet inte drabbas av de störningar som 

uppkommer i början (Olhager, 2000), då dessa störningar kan lättare tas igen på slutet.   

 

Till följd av att helheten inte beaktades vid framtagning av den föreslagna 

produktionslinan finns en risk att suboptimeringar uppstår mellan företagets 

avdelningar. Den största suboptimeringen väntas uppstå mellan den föreslagna 

produktionslinan och avdelningen för montering vilken är näst kommande och ett 

avslutande moment i produktionsflödet. Om företaget inte ser till att öka kapaciteten 

för monteringen blir den en flaskhals, då takten är för hög. Nuvarande problem 

förflyttas till monteringen och Företaget AB är tillbaka på ruta ett. 

 

5.6 Möjliga förbättringsförslag 

För att inte monteringen ska bli en ny flaskhals är ett förslag att utveckling och 

effektivisering av monteringen görs snarast möjligt, så att högre kapacitet finns längre 

ner i kedjan då produkternas värde stiger i slutet av produktionsflödet. Resterande 

flaskhalsar bör lösas med hjälp av buffertar som helst ska placeras innan flaskhalsen, 

så att produktionsflödet inte avstannar. Kvalitetskontrollpunkt bör även finnas framför 

en flaskhals, så att företaget slipper bearbeta felen i flaskhalsarna och likaså 

bristkostnaderna som detta skulle innebära. Därför måste Företaget AB arbeta med att 

förflytta alla flaskhalsarna så tidigt som möjligt i produktionsflödet och belägga dessa 

till 100 %.  

 

Den oreda som uppstår i dagens produktion kan reduceras med hjälp av metoden 5S. 

En bra utgångspunkt kan vara att skapa en struktur, så att allt har sin egen plats, är lätt 

att hitta och är synligt (Liker, 2004). Detta kan uppnås med specifika platser för olika 

typer av cylinderrör, som är möjliga att förvara på sådant sätt. För att behålla denna 

ordning som sätts från början, bör enligt Liker (2004) standardisering av de specifika 

platserna göras och företaget måste bli bättre på att följa de fastställda körplanerna. 

Om ändringar sker för ofta, blir planeringen mer osäker för varje gång och mer oreda 

skapas. Störningar som uppkommer på detaljplaneringsnivå förflyttas till de högre 

nivåerna i planeringen och omplanering är tvunget. För att undvika frekventa 

ändringar i affärssystemet bör företaget besluta sig för vilka prioriteringsregler som 

ska gälla och vad som får lovas vid specifik situation.  

 

Trots att kvaliteten förväntas bli jämn med den föreslagna produktionslinan är det 

viktigt att genomföra stickprov med jämna mellanrum, för att vara på den säkra sidan.  

Det sista som ett företag önskar är att kunden upptäcker felen, vilket kan innebära 

allvarliga konsekvenser för båda parter. 
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Företaget AB saknar ett komplett system för återrapportering, vilket bör åtgärdas så 

att en bättre planering och bättre blick i tidsåtgång skapas. Enligt Olhager (2000) 

kräver detaljplaneringen att tiderna i beredningen stämmer överrens med verkligheten. 

När tiderna i beredningen stämmer kan bättre blick skapas och bättre uppföljning av 

produktionen uppnås. Systemet bör bestå av både start- och sluttid för alla de moment 

som produkten kräver. Återrapporteringen kan enkelt vävas in i systemet för den 

föreslagna produktionslinan och registrering kan ske automatiskt med tillverkningens 

start och slut i produktionsflödet. Lyckas inte momentet programmeras in i systemet 

måste registrering ske manuellt och ingå som ett obligatoriskt moment i 

arbetsuppgifterna.  

 

För att komma ifrån problematiken kring föråldrad maskinpark som företaget har 

idag, bör mindre inköp av ny utrustning göras med jämna mellanrum. Maskiner måste 

bytas ut löpande för att företaget ska kunna följa med utvecklingen och behålla sund 

maskinpark som är tillräcklig för de ökade kraven. Företaget AB får alltså inte gå 

tillbaka och agera som de har gjort med stora och dyra investeringar på en och samma 

gång, som exempelvis inköpet av den stillastående maskinparken.  

 

Enligt JIT filosofin bör företaget ständigt söka efter minskningar kring produkter i 

arbete, så att de olika slöserierna framkommer i en produktion. Ständig minskning av 

produkter i arbete ger ständig minskning av slöserier och kostnader. Då färre resurser 

används blir kostnaden för att bedriva produktionen lägre och på så sätt kan Företaget 

AB erbjuda sina kunder lägre pris, vilket alltid är positivt vid konkurrens.  

 

Den lediga kapaciteten och tiden bör företaget använda till produktutveckling i nära 

samarbete med sina kunder. Då kund och leverantör tillsammans gör investeringar i 

utveckling och annat skapas ett beroende för varandra. Detta beroende gör att parterna 

vet mer om varandra och det blir svårare att bryta sig ur relationen. I ett sådant 

partnerskap är förtroende för varandra viktigt. Genom att utvecklas tillsammans 

erbjuder Företaget AB kunden det ”extra” och på så sätt kan företaget uppfylla 

pusselbiten som saknas för att bli ordervinnare.  

 

För att undvika att suboptimeringar uppstår, måste personalen lära sig att alltid sträva 

efter hela företagets och inte enbart sin avdelnings bästa. Det är ledningens uppgift att 

skapa förståelse för helheten och engagera de anställda. Som hjälp kan 

kommunikationen mellan avdelningarna förbättras, i form av arbetsrotation, 

information och beskrivning av andra arbetsuppgifter än en egna. 
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6 Slutsats 

Då kundens krav ständigt ökar, ställs det också krav på att företag utvecklar 

produktionsflöden i samma riktning. För att Företaget AB ska klara av att leverera i 

tid och vara förberedda inför framtida ökning måste de ha ett väl utbyggt och väl 

fungerande produktionsflöde. Med ett effektivt produktionsflöde är det lättare att 

anpassa sig till ändrade behov i både efterfråga och kundkrav. I samband med 

effektivisering av ett produktionsflöde kan företag även passa på att förbättra andra 

områden, utan någon större kostnad.  

 

Den stora expansionen år 2005 gav Företaget AB både positiva och negativa effekter. 

Det positiva var att produktionen kom igång ordentligt och batchstorlekarna ökade. 

Många arbetstillfällen har med åren skapats och företaget har bidragit med mycket till 

näringslivet. Det negativa med expansionen var att planeringen av produktionen inte 

utvecklades i samma takt som allt annat, då fokus låg på att ta emot och leverera 

kundernas order. På grund av detta har nu Företaget AB endast rollen som 

orderkvalificerare på marknaden. 

 

Den föreslagna produktionslinan har möjlighet att påverka produktionen av 

cylinderrör positivt, samtidigt som ett nytt tänk inom företaget skapas. Det positiva 

resultatet uppkommer främst på grund av att dagens produktion går bort från att 

genomföras i en funktionell verkstad, till en produktion som kommer att finnas inom 

ett avgränsat område. Alla förbättringar som uppnås med den föreslagna 

produktionslinan kommer leda till att Företaget AB uppnår kostnadseffektivitet. 

Beräkningar visar att kostnadsbesparingar i väntetider mellan operationerna blir den 

största vinsten och största fördelen. Då produkten passerar produktionsflödet snabbare 

bidrar det till att produkterna skapar högre värde, vilket är vinstrelaterat åt både kund 

och företag. Tiden som idag används till onödiga moment, kan med den föreslagna 

produktionslinan utnyttjas till annat som kunden är villig att betala för.  

 

För att förebygga att inte konkurrenterna kommer ifatt och går om, måste företaget 

satsa på utveckling snarast. Görs inget åt problemet, tar konkurrenterna över Företaget 

AB:s kunder. För att inte hamna i denna situation, bör företaget ta tillfället i akt med 

tanke på världssituationen och passa på att arbeta med effektivisering och utveckling 

av sin produktion ytterligare. När väl läget förändras på marknaden behöver inte 

Företaget AB oroa sig för att möta framtiden eftersom alla konkurrensfaktorerna till 

dess är på plats och företaget kan återfå sin ledande position. 
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