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Abstract 

This report has been performed at Anders Krahner AB in Skillingaryd which is a part 
of Proton Group AB. Year 2005 Proton Group had a turnover of 920 smkr with 730 
employees while Anders Krahners turnover was 160 smkr with 90 employees. Anders 
Krahners customers are mostly within the automobile industry. 
 
The aim of this report is to study the possibility to optimize the production flow for 
two articles in the existing premises. By studying the factors that have a negative 
impact on the throughput time give proposal of how this can overcome. The question 
is if this can be done in existing premises or if a new premise is required. The study 
has been made from raw material stock until the delivery of the end product to the 
customer. 
 
All the facts have been required from Anders Krahners MPS system and are based on 
one year’s basis. The average time for the processes and the stock has been calculated 
from this data. The planed times for the operations has also been collected from their 
MPS system. To gain an understanding for the production a layout flowchart has been 
made. Throughout analysis of these the total internal transport stretch has been 
calculated.  
 
It is shown in the result that the planed operation times equal the actual operation 
times quite well. This interpret that the operations works well out of a time 
perspective, but there is a lack of quality at the products. A thing that influences the 
throughput time negative is the time for raw material- and middle material stock. 
More reasons to the complex internal transport today are the lack of nearness between 
operations. A part of the operations that are made in the process in completing the 
articles are made external. These operations create some of the complicated internal 
logistics.  
 
To create the wanted nearness between the operations new layouts have been created 
in the existing premises. Some of the operations that are made external before have 
been suggested to be made in house. Due to this a greater control over the entire flow 
is received and higher product quality. The main difference between the suggested 
layout in the existing premises and a new one is considered to be small.  
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Sammanfattning 

Denna rapport har utförts hos Anders Krahner AB i Skillingaryd som ingår i 
koncernen Proton Group AB. År 2005 omsatte Proton Group 920 mkr med 730 
anställda medan Anders Krahner omsatte 160 mkr med 90 anställda. Anders Krahners 
kunder finns främst inom fordonsindustrin. 
 
Syftet med rapporten är att studera om möjlighet finns att optimera produktionsflödet 
för två artiklar i befintliga lokaler. Genom att studera vad som påverkar 
genomloppstiden för artiklarna negativt kunna ge förslag på hur detta kan förbättras. 
Frågan är om detta kan ske i dagens lokaler eller är nybyggnation enda sättet att 
effektivisera produktionsflödet. Studien har skett från råvarulager till det att 
slutartikeln levereras till kund. 
 
All data i rapporten är hämtad ur Anders Krahners MPS system och baseras på ett års 
underlag. Ur dessa data har genomsnittstiderna för processtider och lagertider 
beräknats. Likaså har de planerade tiderna för operationerna erhållits ur MPS 
systemet. För att få förståelse för materialflödet i produktionen har 
layoutflödesscheman skapats. Genom analys av dessa har de totala 
interntransportsträckorna beräknats. 
 
I resultatet framgår det att de planerade operationstiderna stämmer väl överens med de 
verkliga tiderna. Detta visar på att operationerna fungerar väl ur ett tidsperspektiv, 
dock finns det vissa kvalitetsbrister. Det som påverkar genomloppstiden mest i 
negativ riktning är tiden för råvaru- och mellanlager. Ytterligare en bidragande orsak 
till den långa genomloppstiden är de komplicerade interntransporterna. Vidare orsaker 
till den komplexa interntransporten är att närhet mellan olika operationsmoment 
saknas idag. En del av de operationer som utförs för att färdigställa artiklarna sker på 
legoproduktion. Dessa tillverkningsmoment skapar en del av de komplicerade 
interntransporterna. 
 
För att skapa närhet mellan de olika operationerna har nya layouter skapats i den 
befintliga lokalen. En del av de operationer som sker på outsourcing har tagits hem för 
att ske i egen regi. Detta för att erhålla större kontroll över det totala flödet och öka 
kvalitén. Den skillnad som uppstår mellan layouterna i den befintliga lokalen jämfört 
med ny anses vara små då det finns potential i den nuvarande. 
 
 
  
 
 
 

Nyckelord 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras företaget och den bakgrundssituation som föranleder 

frågeställningen.  

 

1.1 Bakgrund 
Proton Engineering Anders Krahner AB ingår sedan 1988 i industrikoncernen Proton 
Group som består av 16 tillverkande och säljande företag. Proton Group har inriktat 
sig på fyra verksamhetsgrenar Finishing, Caretec, Lighting samt Engineering där 
Anders Krahner ingår.  
 
Anders Krahner bildades 1936 och finns i Skillingaryd, Småland. De har specialiserat 
sig på formning av rör och sammanfogning av dessa. De material Anders Krahner 
bearbetar är stål, aluminium, koppar och rostfritt. Deras kunder finns främst inom 
fordons- och verkstadsindustrin. Anders Krahners tror på en positiv utveckling av 
fordonsindustrin vilket skulle resultera i ökad produktionsvolym. Detta ställer höga 
krav på leveranssäkerhet och kvalitet. De är idag certifierade enligt ISO 9001, ISO 
14001 samt TS 16949.  
 
Anders Krahner huserar idag i gamla och ej ändamålsenliga lokaler. Lokalerna har 
byggts till efterhand som produktionen ökat vilket har lett till att fabrikslayouten blivit 
oregelbunden och skapat hinder för optimal internlogistik. Detta har gett upphov till 
diskussioner om nybyggnation då de tror att det finns besparingar att göra. Som ett led 
i detta har rapportskrivarna fått i uppgift att studera genomloppstiden på två utvalda 
produkter.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att ge Anders Krahners underlag som kan ligga till grund för 
beslut om nybyggnation skall genomföras eller inte. En av de största vinsterna som 
skulle genereras i nya lokaler är möjligheten att få ett effektivare produktionsflöde. 
Detta skulle kunna ge upphov till kortare genomloppstid då den nya lokalens layout 
kan optimeras för dagens produktion. Frågan är om det går att uppnå denna typ av 
layout i dagens lokaler eller om en nybyggnation är enda lösningen. Vilka delar i 
processen kan optimeras och hur kan dessa förbättringar genomföras i befintliga 
respektive nya lokaler.  
 
Produkterna som valts är något mer avancerade än en typisk produkt för Anders 
Krahner och tillverkas i stora volymer varje år. Artiklarna är slutprodukter som består 
av ett flertal underartiklar som dels köps in och tillverkas inom företaget. 
Slutkunderna till artiklarna finns inom fordonsindustrin. Artiklarnas rätta 
artikelnummer kommer inte att användas i rapporten, utan istället benämns de med 
fingerade namn. 
 
Målet med rapporten är att studera vilka faktorer som påverkar genomloppstiden i 
negativ riktning i befintlig situation för de valda artiklarna. Rapportens fokus kommer 
främst riktas mot de interna flödena men även de externa flödena kommer att beaktas.  
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Hela flödet kommer att studeras för att inte missa de logistiska problem som kan 
finnas i processen. När hela flödet har kartlagts kommer en jämförelse mellan de 
verkliga tiderna och de planerade tiderna för operationerna ske. Genom detta upptäcka 
problematiska moment där den verkliga tiden överstiger den planerade för att skapa 
en förståelse av problembilden med operationerna. Produkterna har valts ut av Anders 
Krahner med hänsyn taget till att de har lång genomloppstid, skickas på lego1 och är 
volymprodukter. 
 

1.3 Avgränsningar 
I samråd med Anders Krahner har två produkter valts ut för att studeras. Anledningen 
till att arbetet begränsats till två produkter är för arbetets omfattning inte ska bli allt 
för komplext. Produkterna har valts för att de är något mer komplicerade än en 
genomsnittlig produkt som tillverkas hos Anders Krahner. De problemområden som 
finns för dessa produkter bör därför också spegla de brister som kan finns i övriga 
produktionen. 
 
Det som kommer studeras är de interna operationerna i processen. Den tid 
produkterna befinner sig på legotillverkning kommer inte att analyseras, men kommer 
tas i beaktning.  
 
Vilka finansiella besparingar eller kostnader som uppstår vid de förändringar som 
föreslås i rapporten kommer inte att behandlas. Däremot kommer det att framgå i 
rapporten vilka produktionsmässiga och logistiska effekter som uppstår om 
förändringarna sker. 
 
Genomloppstiden kommer att börja mätas från råvarulagren tills det att artikeln 
levereras till kund.  
 
För att begränsa antalet order att arbeta med kommer inte order levererade före 2005-
03-01 och efter 2006-02-28 bearbetas. Detta innebär att ett års producerade order 
kommer att ligga till grund för alla beräkningar. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex huvudrubriker som i sin tur delats in i flera underrubriker. 
Huvudrubrikerna är i den ordnings som följer, inledning, teoretisk bakgrund, 
genomförande, resultat, analys och avslutande diskussion. 
 

• I inledningen presenteras företaget och den bakgrundssituation som föranleder 
frågeställningen.  

 
• I den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskning och teori som ligger 

till grund för rapportens resultat och analys. 
 

• Metod och genomförande syftar till att ge en förståelse för vilken metod som 
använts för att uppnå resultatet i rapporten.  

 

                                                 
1 Ett arbete som sker externt på ett annat företag. 
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• I resultatet ges en nulägesrapport av hur de valda artiklarna tillverkas efter den 
metod som valts. 

 
• I analysen diskuteras och analyseras resultatet med koppling till den teoretiska 

bakgrunden. Här ges även förslag på förbättringar som kan ske för att skapa ett 
effektivare flöde. 

 
• Slutligen följer den avslutande diskussionen där en kort redovisning ges av 

vad som framkommit i rapporten. Här ges även fler förslag att arbeta vidare 
med. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskning och teori som ligger till 

grund för rapportens resultat och analys. 

 

2.1 Genomloppstid 
Det är viktigt att anpassa sin totala kapacitet utefter kundernas behov. För att illustrera 
detta kan man likna kapaciteten vid ett rör, det så kallade logistikröret. Röret består av 
alla de processer som måste utföras för att färdigställa en produkt. Vanligtvis brukar 
man förenkla röret genom att dela in det i tre delar: materialförsörjning, produktion 
och distribution vilka tillsammans bildar GLT2.  Det gäller att ha jämn kapacitet i 
röret och att röret är så kort som möjligt (Aronsson, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Logistikröret (Aronsson,2003). 

 
Logistikrörets totala kapacitet grundar sig på vilka tillgångar som finns när det gäller 
personal, byggnader, maskiner och andra resurser inom företaget. Det gäller att hitta 
bra balans för kapaciteten då överkapacitet kostar pengar i form av stillastående 
produktion. Å andra sidan medför underkapacitet att efterfrågan inte kan mötas eller 
leveransförseningar. Det är önskvärt att ha en jämn kapacitet i logistikröret men det är 
inte enkelt att uppnå. I verkligheten brukar resurserna vara ojämnt fördelat vilket 
skapar flaskhalsar (Aronsson, 2003). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figur 2. Logistikröret med en flaskhals (Aronsson, 2003). 

 
Logistikrörets längd kan liknas med GLT för materialet att förflytta sig från en ände 
till den andra. Det strävas ofta efter att ha så kort GLT som möjligt då långa GLT 
                                                 
2 Genomloppstid. 

Material- 
försörjning 

Produktion Distribution 

Genomloppstid 

Kapacitet 

Material- 
försörjning 

Produktion Distribution 

Genomloppstid 

Kapacitet 
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medför en rad nackdelar. Några av dessa nackdelar är hög kapitalbindning, låg 
flexibilitet, styrning av materialflödet blir svårare samt att större ytor binds upp. GLT 
kan mätas i olika nivåer, det vill säga att mätningarna kan ske över en hel process eller 
över delprocesser (Aronsson, 2003).  
 
Oftast är den inaktiva tiden mer än 90 % av GLT vilket innebära att endast 10 % av 
produktens GLT består av värdehöjande aktiviteter. Den inaktiva tiden består av 
interna transporter, råvarulager, färdigvarulager och mellanlager (Gustafsson, 1991).  
 

2.2 Process 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är definitionen för en process ”…en följd av 
logiskt och villkorat sammanhängande aktiviteter som upprepas gång efter gång och 
har en tydlig början och slut. Den transformera input till output.” 
 
Dessa aktiviteter kan bestå av operationer, transporter, lagring eller kontroll. För att 
kartlägga hur dessa aktiviteter förhåller sig till varandra och för att skapa en visuell 
bild finns det enligt Bellgran och Säfsten (2005) tre metoder. De tre metoderna är 
processflöde, materialflödesschema och layoutflödesschema.  

2.2.1 Processflöde 

När ett processflöde analyseras använder man sig av olika symboler som indikerar 
vilken typ av aktivitet som utförs. 
 
 Operation, förädling 
 
 Transport, förflyttning 
 
 Lagring 
 
 Kontroll 
 
 Väntan eller annan tidsfördröjning 
 
Genom att föra in dessa symboler i ett processflödesschema visualiseras flödet för en 
produkt. I schemat kan även uppskattade tider och fysiskt avstånd mellan aktiviteterna 
föras in. För att göra processflödesschemat mer detaljerat kan lager delas in i flera 
undergrupper. Dessa undergrupper kan bestå av råvarulager, mellanlager, 
säkerhetslager och färdigvarulager (Bellgran och Säfsten, 2005). 

2.2.1.1 Materialflödesschema 

I ett materialflödesschema studeras materialflödet för att visa hur materialet förflyttas 
mellan de olika aktiviteterna. Samma symboler som används för processflödesschema 
tillämpas för att skapa ett materialflödesschema. För att detaljera 
materialflödesschemat kan det kompletteras med kapacitetsangivelser, 
lagringspunkter och flaskhalsar i processen (Bellgran och Säfsten, 2005). 
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2.2.1.2 Layoutflödesschema 

Ett layoutflödesschema är en vidareutveckling av processflödesschemat. Här förs 
aktiviteterna in i en ritning över produktionslokalen. Detta görs för att tydliggöra hur 
arbetsstationer är placerade i förhållande till varandra. Det blir då lättare att förstå hur 
transporter sker och i vilken riktning de transporteras (Bellgran och Säfsten, 2005).  
 

2.3 Produktionslayout 
De medverkande krafter som avgör vilken typ av produktionslayout som används 
beror på marknadens krav och organisatoriska faktorer. Gemensamt för alla 
produktionslayouter är att de strävar efter korta GLT, högt kapacitetsutnyttjande, hög 
flexibilitet och korta interna transportvägar. De olika produktionslayouterna gynnar 
vissa av dessa parametrar mer än de andra, så det gäller att hitta en bra balans som 
passar den egna organisationen (Andersson, 2002).  
 
Det som framförallt påverkas av vilken produktionslayout som valts är 
kapitalbindning, främst talas det om PIA3. Eftersom en kortare genomloppstid innebär 
färre order i arbete minskas indirekt lager och förråd. (Olhager, 2000) 
 
Olhager nämner att det finns fem olika grundtyper av produktionslayouter och de är 1 
funktionell verkstad, 2 flödesgrupp, 3 lina, 4 fast position och 5 kontinuerlig 
tillverkning. De som är mest relevanta inom tillverkningsindustrin är de tre 
förstnämnda. 

2.3.1 Funktionell verkstad 

I en funktionell verkstad står maskiner med samma typ av funktioner tillsammans i 
avdelningar. Produkterna skickas mellan avdelningarna vid förädling vilket innebär 
komplicerade interna transporter. 
 
Fördelar med funktionell verkstad är att produktionen är flexibel med avseende på 
produktions och kvantitetsmix. Det är lätt att införa nya produkter i produktionen om 
rätt typ av maskiner finns. 
 
Nackdelarna med denna layout är att komplexa materialflöden skapas och detta leder 
till att GLT för produkterna generellt sett blir långa. En gammal tumregel är att en 
operation är en vecka i GLT (Andersson, 2002). Långa ledtider leder till hög 
kapitalbindning. I en funktionell verkstad är i regel många tillverkningsorder under 
bearbetning samtidigt vilket gör att det krävs stor administrativ planeringsverksamhet.  
 
Funktionell verkstad är en layout som oftast lämpar sig för företag där efterfrågan 
varierar. Detta är en vanlig flödeslayout hos företag som leverera komponenter till 
större företag eller i organisationer som specialiserat sin tillverkning. 

                                                 
3 Produkter i arbete 
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De olika figurerna i bilden illustrerar olika maskintyper som samlats i cluster.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Funktionell verkstadslayout (Olhager, 2000). 

2.3.2 Flödesgrupper 

Flödesgrupper är till skillnad från funktionell verkstad mer produktorienterade i sin 
layout. Maskinerna står uppställda i den ordning artikeln tillverkas för att skapa 
kortare transportvägar.  
 
En av fördelarna med denna layout är att GLT blir kortare jämfört med funktionell 
verkstad. Det skapar ett mer varierat arbete för operatören som kan rotera mellan de 
olika maskinerna i flödesgruppen. Personerna som arbetar i flödesgruppen ansvarar 
själva för planeringen av produkterna och hur kapaciteten i gruppen ska utnyttjas. 
Denna helhetsförståelse för produktens operationer medför att kvalité och 
produktivitet blir bättre. Vanligtvis är en flödesgrupp en planeringspunkt vilket 
underlättar det administrativa arbetet. 
 
Nackdelarna ligger i att det blir mindre flexibelt när nya produkter ska införas. Alla 
maskinerna i gruppen utnyttjas inte maximalt då takten bestäms av flaskhalsen i 
gruppen. Alternativutnyttjandegraden på maskinerna blir låg då en grupp endast ska 
behandla den aktuella produkten. 
 
Denna layout är lämplig när antalet produkter är få och tillverkningsvolymerna är 
höga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Flödesgruppslayout (Olhager, 2000). 

2.3.3 Lina 

Vid linjeproduktion är resurserna i form av maskiner och/eller monteringsutrustning 
placerade i den ordning som operationerna ska utföras på produkten. Förflyttningarna 
mellan operationerna kan vara automatiserade med hjälp av transportband eller 
liknande.  

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
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Det talas om två typer av linor, styrande och flytande band. Styrande band är mer 
sammankopplade och har därför inga buffertlager mellan operationerna vilket gör det 
känsligt för störningar. Flytande band däremot är mer manuellt reglerade där det finns 
utrymme för buffertlager, vilket gör systemet mer robust.  
 
Fördelarna med lina är att det skapar ett enkelt materialflöde vilket leder till kort GLT, 
detta resulterar i låg PIA. Linjeproduktion ger enkla arbetsuppgifter där operatören är 
lätt att ersätta. 
 
Nackdelarna finns i att det är väldigt känsligt för störningar. Går en del i linan sönder 
stannar den övriga linan också. En lina är anpassad för en specifik produkt vilket gör 
den väldigt svåranpassad i samband med variationer.  
 
Linjeproduktion är lämplig vid väldigt stora tillverkningsvolymer med små 
variationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Linjelayout (Olhager, 2000). 

 

2.4 Lager 
Lager är ett samlingsnamn för flera typer utav lager och förråd. Det talas om 
råvarulager och färdigvarulager som oftast är de största lagren. Anledning till att 
råvarulager uppstår är att vissa råvaror inte kan anskaffas i små kvantiteter som 
förbrukas vid varje tillfälle. Möjligheten att få rabatt vid köp av större kvantiteter kan 
också motivera råvarulager (Andersson, 2002). För att synkronisera efterfrågan och 
utbud samt att möta kundernas krav på snabba leveranser används färdigvarulager. 
Där i mellan finns förråd före och efter respektive produktionsavsnitt och buffert vid 
varje arbetsstation. Dessa mellanförråd uppstår för att logistikröret har olika kapacitet 
i olika avdelningar vilket gör att väntetider uppstår (Aronsson, 2003).  
 
Olika avdelningar inom organisationen har delade meningar om vad som är optimal 
lagernivå. Ekonomiavdelningen vill ha så små lager som möjligt då det binder kapital 
med höga lagernivåer. Försäljning och inköpsavdelningen vill ha stora lager för att ha 
bra leveransservice och kunna utnyttja skalfördelar vid inköp. 
Produktionsavdelningen är lite kluven i denna fråga då stora lager kräver stora ytor 
och för att hålla små lager krävs mycket jobb med in och ut leveranser (Aronsson, 
2003). 
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2.4.1 Positiva och negativa aspekter med lager 

Enligt Aronsson (2003) finns det både positiva och negativa aspekter med lager. Det 
som är negativt med lager är kostnaderna och då är det framför allt två typer av 
kostnader som det talas om, lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. 
 
Lagerhållningskostnader är kostnaden som uppstår på grund av de fysiska kraven vid 
lagerhållning. För att kunna hålla lager krävs byggnader, någon som sköter om 
hanteringen och kontrollen av gods samt truckar. Alltså är det kostnader för löner, 
lokaler, transporter och avskrivningar på utrustning som krävs för att lagret ska 
fungera som utgör lagerhållningskostnader. Lagerhållningskostnaden ses som en fast 
kostnad då stora förändringar måste ske för att kostnaden skall förändras (Aronsson, 
2003).   
 
Lagerföringskostnader är kostnaden för det kapital som finns bundet i produkterna. 
Inkurans, svinn och kassaktioner vid hantering ingår också i lagerföringskostnader. 
Lagerföringskostnader ses som rörliga kostnader då den ökar i takt med att lagret ökar 
(Aronsson, 2003). 
 
Enligt Aronsson (2003) har man lager av service- och kostnadsskäl. En annan 
anledning kan vara att ledtidsgapet, det vill säga om tiden kunden är beredd att vänta 
är kortare än den faktiska ledtiden för produkten. Lager innebär kostnader i form av 
lagerhållnings- och lagerföringskostnader men ger fördelar i bättre maskinutnyttjande 
och skalfördelar i inköp och transporter. Det gäller att se till den totala kostnadsbilden 
för att vet hur mycket lager som är lämpligt att hålla.  

2.4.2 Olika typer av lager 

Lager fyller olika funktioner och finns av olika anledningar (Aronsson, 2003). 
 

• Omsättningslager, denna typ av lager hålls på grund av att skalfördelar 
utnyttjas när stora inköp görs. Uttag från lagret görs kontinuerligt i mindre 
batcher och påfyllning sker i större kvantiteter.  

 
• Spekulationslager, ett spekulationslager byggs upp när en prisökning eller 

materialbrist kan tänkas ske inom en snar framtid. Även vid tillfälliga 
rabatterbjudande kan spekulationslager höjas.  

 
• Koordinationslagring uppstår när flera underartiklar skall monteras samman i 

en artikel. Denna typ av lager uppstår alltid framför monteringsavdelningen 
eftersom underartiklarnas produktionsprocess inte avslutas samtidigt.  

 
• Säkerhetslager är precis vad det låter som, en säkerhet om något oförutsett 

skulle ske. Sådana händelser skulle kunna vara ökad försäljning eller 
försenade leveranser av ingående material. Säkerhetslagret utgör en del av 
lagersaldot men ska endast användas till de oförutsedda händelserna. Normalt 
ska alltså inte denna del av lagret användas och utgör därför en fast kostnad 
för den aktuella artikeln. 
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2.4.3 Lagernivåer 

Det finns tre olika lagernivåer som är viktiga att känna till. De är maxlager, 
medellager och säkerhetslager (Pewe, 1993). 
 

 
Figur 6. Lager (Pewe, 1993). 

 
Maximilager är den högsta nivån lagret kan erhålla. Lagret är som störst när en 
inleverans för den aktuella artikeln har skett. 
 
Maximilagret = säkerhetslager + inköpskvantiteten 
 
Medellager är den genomsnittliga lagernivån under en bestämd tidsperiod. Den kan 
beräknas genom att addera säkerhetslagret med halva inköpskvantiteten. 
 
Maximilagret, medellagret och säkerhetslagret är de delkomponenter som påverkar 
omsättningshastigheten och är ett mått på hur snabbt lagret förnyas. För att räkna 
fram omsättningshastigheten delas antalet sålda artiklar med medellagret. Som 
exempel ger en försäljning av 2 000 artiklar/år en omsättningshastighet på 4 gånger 
om medellagret är 500 artiklar. 
 
2 000 / 500 = 4 gånger/år 
 
För att räkna fram hur länge en artikel lagras i genomsnitt delas antalet dagar eller 
månader på ett år med omsättningshastigheten. 
 
12 månader / 4 = 3 månader i genomsnittlig lagringstid. 
 
Det finns alltså två sätt att minska den genomsnittliga lagringstiden, dels genom att 
minska medellagret eller höja försäljningen. 
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2.5 Den japanska produktionsfilosofin 
När den japanska produktfilosofin nämns dras tankarna snabbt till Toyota som har 
lagt grunden för stora delar av de tankar som ingår i filosofin. Anledningen till att just 
Toyota jobbat hårt med att rationalisera sin produktion beror på de marknadskrav som 
finns i Japan. Deras kunder vill ha allt från lyxbilar till enkla lastbilar vilket ledde till 
att Fords löpande band inte lämpade sig. En stor del av filosofin handlar om att få bort 
allt onödigt, vilket symboliseras av de sju spillen vilka är följande (Aronsson, 2003).  
 

• Överproduktion 
• Kassationer 
• Väntan 
• Transporter 
• Utnyttja materialet optimalt 
• Lagring 
• Onödiga rörelser 

 
Ett sätt att illustrera detta tankesätt är den japanska sjön. Topparna i sjön är problem 
som finns i produktionen och vattenytan symboliserar lagernivån. Genom att sänka 
lagernivåerna upptäcks problem i produktionen. Lager anses bidra till slöseri, både 
direkt och indirekt. Genom att sänka lagernivåerna kan de indirekta problemen 
elimineras när de uppstår. På detta sätt kan de sju spillen tas bort (Storhagen, 1997). 

 
 

Figur 7. Japanska sjön (Storhagen, 1997). 

2.5.1 Kaizen 

Kaizen är en filosofi som bygger på att organisationer skall jobba med ständiga 
förbättringar och att hela organisationen skall vara delaktig i detta arbete. Det 
japanska ordet kaizen består av symbolerna ”kai” och ”zen” vilka betyder ”att 
förbättra” och ”bra”. Ordet är mycket vanligt i Japan (Bergman & Klefsjö, 2001).  
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Figur 8. PDCA cykeln (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 

PDCA4 cykeln är ett verktyg som används för att arbeta med dessa ständiga 
förbättringar i organisationen. I första fasen, Plan, så görs en analys av dagens 
situation. Med hjälp av den insamlade fakta skapas en plan för hur en process kan bli 
bättre. I andra fasen, Do, initieras den framtagna planen. I den tredje fasen, Check, 
studeras den genomförda planen för att se om någon förbättring har skett. I fjärde och 
sista fasen, Act, skapas rutiner så att förbättringen implementeras och blir varaktig 
(Imai, 1991). PDCA-cykeln har idag blivit en symbol för ständiga förbättringar 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 

2.5.2 Just-in-time  

Ett av de instrument som används för att arbeta med ständiga förbättringar är JIT5. 
Den vanligaste definitionen av JIT är att eliminera allt slöseri och jobba med 
kontinuerliga förbättringar. Med slöseri menas allt som inte tillför något till produkten 
så som ställtider, lager och transporter med mera. Slöseri kan uppstå både i tid och i 
resurser. Det finns ett par metoder för att eliminera eller åtminstone reducera slöseri 
vilka är SMED, Poka-Yoke och kanban (Arnold, 2004). 

2.5.2.1 SMED 

SMED är en förkortning av ”Singel-digit Minute Exchange of Die” vilket innebär att 
antalet minuter för ett verktygsbyte ska vara ensiffrigt. Detta kan ske genom att arbeta 
med åtta steg. 
 

1. Separera inre och yttre ställtider. 
2. Gör om inre ställarbete till yttre. 
3. Standardisera. 
4. Utforma funktionella fästanordningar. 
5. Använd förhandsjusterade fixturer. 
6. Parallella operationer utförs av flera fixturer. 
7. Eliminera justeringar. 
8. Mekanisera själva infästningen. 

 

                                                 
4 Plan-Do-Check-Act 
5 Just-in-time 

Act Plan 

Do Check 
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Genom arbete med att korta ner ställtiderna minskar köerna framför maskinen och ett 
jämnare produktionsflöde erhålls. När ställtiden reduceras är det möjligt att tillverka i 
mindre batcher. Shigeo Shingo är upphovsman till denna metod (Andersson, 2002). 

2.5.2.2 Poka-Yoke 

Poka-Yoke har samma upphovsman som SMED-metoden, Shigeo Shingo. Poka-Yoke 
handlar om att ta bort felkällorna i produktionen och det skiljs på fel och defekter. Fel 
kommer alltid att göras medan defekter går att förhindra. Förbättringsåtgärder ska ske 
så fort som en defekt uppstår. Kontroll av defekterna kan ske på 3 sätt. 
 

1. Personen i nästkommande operation kontrollerar detaljerna och rapporterar 
tillbaka vad som är fel. 

2. Operatören för den process där defekten uppstår kontrollerar detaljerna direkt 
när de har tillverkats.  

3. Operatören letar efter orsaken till defekten och åtgärdar den. 
 
För att minimera felen som kan uppstå ska produkterna konstrueras så att den 
mänskliga faktorn inte bidrar till fel. Detta kan göras genom att använda sig av 
färgkodade delar, användande av fixturer och mallar och konstruera produkten så att 
det bara går montera på ett sätt. Poka-Yoke är även ett system som automatiskt 
avbryter produktionen vid processfel, produktfel eller överproduktion (Arnold, 2004). 

2.5.2.3 Kanban 

Genom att använda sig av kanban skapas ett behov när produkten behövs utan att det 
har planerats i ett formellt och strukturerat system. Produkterna ska sugas fram i 
processen för att ta fram precis den produkt som behövs, när den behövs. Detta sker 
genom att ett kanban, japanska för kort eller biljett, indikerar vad som ska tillverkas. 
Det sker genom att framförvarande operation indikerar att den har slut på en viss 
komponent och beställning sker till föregående operation. Beställningen kan ske 
genom kort, tom pall, fri golvyta eller tom låda (Arnold, 2004).   
 

2.6 Outsourcing 
Outsourcing är när ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på andra företag. Till 
exempel kan det vara allt från att låta ett annat företag ha hand om städningen till att 
outsourca deloperationer för att färdigställa en produkt. Vid användning av 
outsourcing ökar de rörliga kostnaderna för inköp av materiel och tjänster, samtidigt 
som de värdehöjande operationerna minskar. 

2.6.1 Fördelar med outsourcing 

Enligt Bengtson, Berggren och Lind (2005) finns det tre motiv till outsourcing:  
 

• Sänka kostnaderna. Kostnaderna kan sänkas genom att investeringar inte 
behöver göras i lika hög utsträckning när produktionen läggs ut till andra 
företag. Det företager outsourcingen sker till kan utnyttja skalfördelar och 
därmed tillverka billigare än vad som skulle kunna uppnås i egen regi. Andra 
motiv till de lägre kostnaderna kan vara att de besitter bättre teknik eller 
befinner sig i låglöneländer.  
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• Öka företagets fokus. Genom att outsourca de uppgifter som företaget inte 
har specialiserat sig på kan de fokusera mer på sin kärnverksamhet. Detta göra 
att mer resurser kan läggas på kärnverksamheten.  

 
• Höja innovationsförmågan. Vid outsourcing utnyttjas andra företag vilket 

leder till att deras kompetens kan användas. Då den underleverantör som 
används förmodligen har fler kunder inom samma segment kan de ha stött på 
ett liknande problem som det outsourcande företaget har. Den kunskap 
underleverantören har kan med andra ord appliceras för att lösa problemet åt 
kunden. 

2.6.2 Nackdelar med outsourcing 

Samtidigt som outsourcing kan sänka tillverkningskostnaderna ökar kostnaderna för 
logistik- och transportrelaterade aktiviteter. Produktionsledtiden ökar eftersom 
transporter ske mellan de olika företagen vilket leder till längre GLT. 
 
Vid outsourcing skapas lager både innan och efter det att produkten varit i väg på 
vidare förädling. Innan produkterna skickas iväg bildas ofta lager för att skapa en 
leveranskvantitet för att erhålla låga transportkostnader. Oftast hålls säkerhetslager av 
de förädlade produkterna i de egna lokalerna. Detta för att undvika produktionsstopp 
som kan uppstå tillföljd av leverans-, kvalitet och spårbarhetsproblem (Bengtson, 
Berggran och Lind, 2005).
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3 Metod och genomförande 
Metod och genomförande syftar till att ge en förståelse för vilken metod som använts 

för att uppnå resultatet i rapporten.  

 

3.1 Informationsinsamling 
För att kunna kartlägga processerna för de två artiklarna har olika 
informationsinsamlingsmetoder använts. MPS6 systemet har använts för att ta fram 
data angående genomloppstider för de olika tillverkande processerna och 
lagringstider. För att erhålla förståelse för de problemoråden som finns har samtal 
skett med ett flertal personer med olika befattningar. Samtalen har mer förts som fria 
dialoger än strukturerade intervjuer. Dessa samtal har förekommit kontinuerligt då 
oklarheter uppstått. När besöken i produktionen skett har samtal förts med driftledare 
om de processer som utförs. Även egna observationer av produktionen har gjorts vid 
dessa tillfällen. 
 

3.2 Genomloppstid 
Enligt Aronsson (2003) finns det olika sätt att mäta GLT för en produkt. GLT kan 
mätas över en delprocess eller som en summa av en rad delprocesser. Det finns alltså 
inte någon given start och slutpunkt för GLT. Detta är något som bestäms beroende på 
vad som är syftet med mätningen. Anders Krahners kunder till de två artiklarna har en 
fryspunkt på tre dagar för artikel 1 respektive två dagar för artikel 2 av antalet artiklar 
som ska levereras. Detta medför att de måste hålla ett färdigvarulager av 
slutartiklarna. Nivån i färdigvarulagret bestäms av en prognos som de köpande 
företaget gjort. Med denna utgångspunkt har GLT start definierats som första 
stämplingen i de förädlande operationerna och slutpunkt när slutartikeln levereras till 
kund. Detta för att det är då vidareförädlingen av produkterna starta. 
 
När flera underartiklar ingår i den slutliga artikeln uppstår flera GLT för de olika 
underartiklarna. Det går då att välja att beräkna en genomsnittlig GLT för 
underartiklarna eller fastslå GLT som den tid det tar att producera den underartikel 
med längst GLT. Det finns inget som säger att det ena är rätt eller fel (Aronsson 
2003). I arbetet kommer både den genomsnittliga och längsta GLT redovisas.  
 
De data som ligger till grund för beräkningarna av GLT är de tider som rapporterats in 
i Anders Krahners MPS system, Jeeves. I deras MPS system redovisas såväl den 
planerade som den verkliga tiden för en körd order. Genom detta kan de planerade 
tiderna jämföras med de verkliga utfallet för att se om de stämmer överens. 
 
I arbetet kommer all data som legat till grund för beräkningarna av GLT vara baserade 
på det senaste årets producerade order, det vill säga från 2005-03-01 till och med 
2006-02-28. 
 

                                                 
6 Master Production Schedule  
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3.3 Flödesschema 
För att kartlägga processen har de fem grundläggande stegen i en processflödesanalys 
använts (Olhager, 2000). 
 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 
2. Dokumentera processen som helhet. 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 
4. Rekommendera lämpliga processförändringar. 
5. Genomföra beslutade förändringar. 

 
I arbetet kommer punkt 1 till och med punkt 4 behandlas. Punkt 5 bestäms av Anders 
Krahners om givna förslag i arbetet kommer att implementeras i produktionen. Punkt 
1 och 2 behandlas under rubriken resultat medan punkt 3 och 4 redovisas i analysen. 

3.3.1 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 

För att identifiera processaktiviteterna har artikelstrukturerna för de två artiklarna 
tagits fram. Detta för att erhålla en förståelse av underartiklarnas beroende för 
slutartikeln.  
 

Figur 9. Modell för artikelstruktur. 

 
I figuren ovan kan utläsas att artikeln består av 3 nivåer. Innan artikel B kan påbörjas 
måste både artikel D och E vara färdiga. Som förklarades under rubriken GLT kan 
GLT beräknas på olika sätt. I figuren ovan skulle den maximala GLT bli 10 dagar 
(A+C+F). Den genomsnittliga GLT skulle bli 7,75 dagar. Detta beräknas på så sätt att 
GLT för varje ingående material räknas fram och summeras. Sedan delas summan 
med det antal flöden som uppstod (((D+B+A)+(E+B+A)+(F+C+A)+(G+C+A))/4). 
När artiklarnas beroendeförhållande var framtaget studerades vilka operationer som 
krävdes för att färdigställa en artikel. I Anders Krahners MPS system kan tiderna för 
att utföra operationerna till en artikel utläsas, både när det gäller den planerade och 
verkliga tiden för de förädlande operationerna. Mellan de förädlande processerna sker 
mellanlagring av artiklarna och denna lagring ses som ännu en process. För att 
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dokumentera aktiviteterna som sker i dessa processer har processflödesscheman 
sammanställts över de tillverkande processerna. Detta har gjorts för att ge förståelse 
av hur operationerna förhåller sig till varandra. 

3.3.2 Dokumentera processen som helhet. 

För att kunna jämföra den verkliga operationstiden med den planerade 
sammanställdes diagram för båda fallen. Ett GANT schemat har även gjorts som visar 
de verkliga operationstiderna, samt har även tiden produkterna ligger i mellan- och 
slutlager sammanställts i GANT schemat. De planerade tiderna för produktionen har 
hämtats från Jeeves. För att sammanställa de verkliga processerna och lagertiderna har 
uppgifter erhållits genom att utgå från de arbetstider som rapporterats in i Jeeves av 
den som utfört processen. Batchstorlekarna för underartiklarna har anpassats efter det 
behov som uppstår för att färdigställa slutartikelns batchstorlek. Detta beror på att en 
del av underartiklarna tillverkas i större partier än vad som behövs för att färdigställa 
en order. Om beräkningarna gjorts för de fall där verkliga batchstorlekar tillverkats 
skulle en extrempunkt erhållas eftersom de andra gången inte behöver tillverka alla 
ingående komponenter. För att beräkna hur länge artiklarna ligger i lager har samtliga 
saldobelopp adderats när ett uttag eller en inleverans gjorts. Denna summa har sedan 
delats med antalet gjorda ut och inleveranser i det aktuella lagret. Genom att räkna 
fram medellagret har omsättningshastigheten och den genomsnittliga lagringstiden för 
artiklarna tagits fram. Lagringstiden kommer bara att visas i det verkliga fallet då 
planerad lagringstid inte finns. Som tidigare nämnts är tiderna baserade på 
genomsnitten av det senaste årets stämplade order.  

 
Figur 10. Modell för GANT schema. 

 
GANT schemat ovan visar hur produkten i artikelstrukturen i figur 9 är planerad. 
 
En observation av det fysiska flödet gjordes för att kunna sammanställa ett 
processflödesschema där alla aktiviteter i respektive artikel registrerades. Denna 
observation gjordes tillsammans med respektive förman för de olika artiklarna. Under 
observationen fördes protokoll över vart maskiner och lager placerats för att kunna 
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skapa en processflödeslayout åt vardera artikeln. För att kunna skapa 
processflödeslayouten användes en befintlig ritning över fastigheten. Avstånden 
mellan de olika processerna har uppmätts utifrån denna ritning.  

3.3.3 Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 

Som första steg i undersökningen analyserades processflödet, då det inte finns någon 
mening med att förbättra operationerna om inte flödet fungerar. 

 
”The traditional approach to process improvement focuses on 

identifying local efficiencies-“Go to the equipment, the value-added 

processes, and improve uptime, or make it cycle faster, or replace 

the person with automated equipment.” The result might be a 

significant percent improvement for that individual process, but have 

little impact on the overall value stream.” (Liker, 2004, s. 31) 

 
Detta visar sig även i det som tidigare nämnts i rapporten att den producerande tiden 
endast utgör en liten del av den totala GLT. Utifrån denna tes kommer processen som 
helhet först att analyseras innan de ingående processerna studeras.  
 
För att avgöra om det finns några kritiska tillverkande processer jämförs den verkliga 
tiden mot den planerade. Där den verkliga tiden avviker markant från den planerade 
har fokus lagts. För att kunna analysera processerna ställdes frågorna Vad? När? Av 
vem? Varför? Hur länge? Hur? om de avvikande operationerna (Bellgran och Säfsten 
2005). Genom att arbeta på detta sätt med varje artikel uppmärksammas vilka 
eventuella brister som kan finnas i processen.  

3.3.4 Rekommendera lämpliga processförändringar. 

För att arbeta fram förslag på layoututformning i de befintliga lokalerna har 
laborerande med olika konstellationer av maskinlayouter prövats. Det som har speglat 
layoutförslagen har varit att erhålla korta transporter och att samla de maskiner som 
behövs för att tillverka artikeln nära varandra, då detta leder till kort GLT 
(Gustafsson, 1991). Den layout som har den kortaste transportvägen har valts som 
förslag på layout i den befintliga lokalen. Hänsyn har tagits till om det går att flytta 
maskinen eller inte. Vid studerandet av de tillverkande och kontrollerande processerna 
har mer konstateranden gjorts av vad som är problemorådet med den processen. 
 

3.4 Metodkritik 
En alternativ metod hade varit att fysiskt följa en specifik order från början till slut. 
GLT för de olika processerna skulle manuellt föras in i en tidsrapport. Detta skulle 
troligtvis leda till en större förståelse för de operationer som utförs då även de 
operationer som stämmer med den planerade tiden studerats mer ingående. 
Nackdelarna med denna metod ligger i att den är tidskrävande. Då den planerade GLT 
är cirka sex veckor skulle mätningen ta lika lång tid. Det finns även en risk att den 
order som följs inte motsvarar en genomsnittlig order i tid räknat. Detta skulle kunna 
ge en skev bild då resultatet både kan bli bättre och sämre. 
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Genom att använda MPS systemet Jeeves erhålls information om ett större antal order 
än om tiderna klockats manuellt. En risk som undviks med detta är att en order som 
inte representerar genomsnittet klockas. Däremot finns det en negativ aspekt med att 
förlita sig på sekundär data. Eftersom de stämplade tiderna har stämplats av anställda 
kan den mänskliga faktorn inverka till att tiderna blir inkorrekta om de inrapporterats 
fel. Genom att studera flera order över en längre tid bör de eventuella felen bli 
försumbara. 
 
De samtal som förts med olika personer inom Anders Krahner har skett kontinuerligt 
när problem eller funderingar uppstått. En annan metod att använda skulle vara att 
använda sig av mer organiserade intervjuer. Fördelen med strukturerade intervjuer är 
att dokumenteringen blir lättare att följa upp. Intervjuns karaktär speglas mycket av att 
den som intervjuar styr hur intervjun fortlöper i avseende hur strukturerad den ska 
vara. Detta leder till fokuserade och effektiva intervjuer. De samtal som förts med 
Anders Krahners personal har präglats av låg grad av strukturering och 
standardisering. Detta ger ett större utrymme för den intervjuade att utveckla sina svar 
och tankar (Patel & Davidsson, 1994).
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4 Resultat 
I resultatet ges en nulägesrapport av hur de valda artiklarna tillverkas efter den 

metod som valts. 

 

4.1 Resultatets disposition 
• Artikelstruktur 

Slutartiklarna kommer i rapporten benämns 1 och 2, deras underartiklar börjar 
alltid med slutartikelns siffra först. De artiklar som inte har någon artikel 
kopplad under sig i artikelstrukturen är ett råmaterial eller ett inköpt 
halvfabrikat. Siffran inom parantes indikerar antalet underartiklar som ingår i 
slutartikeln.  

 
• Processcheman 

För att visa hur de olika artiklarna tillverkas har processcheman med 
beskrivningar gjorts. Processcheman har gjorts för de artiklar som genomgår 
någon typ av tillverkande process, alltså har processcheman inte gjorts för de 
ingående material då de levereras direkt till råvarulager.  

 
• Layoutflödesschema 

De framtagna processcheman har legat till grund för de layoutflödesscheman 
som presenteras i bilaga 2, 3 och 6. I dessa scheman går det att se hur 
transporterna sker i lokalen men inte hur många gånger en transport behöver 
ske för att färdigställa en batch. Tabellerna i figur 18 och 24 visas 
transportsträckorna som krävs för att slutföra en order. Alla sträckor i tabellen 
är räknade i meter. I kolumnen ”Totalt batchantal” är antalet underartiklar som 
behövs anpassat till behovet för att kunna färdigställa batchen. Kolumnen 
”antal pallar” är hur många pallar trucken kan köra på en körning, det vill säga 
hur många pallar som kan staplas på varandra. Den totala sträckan visar hur 
många meter trucken måste köra för att allt material ska förflyttas till sin 
slutpunkt. Den totala sträckan för batchen redovisas längst ner i tabellen. 

 
• Lager och processtid 

GLT består av flera olika delar, däribland råvarulager, mellanlager och 
slutlager (Aronsson, 2003). De genomsnittliga lagertiderna har räknats fram 
och sammanställts i tabellerna i figur 19 och 25. I dessa tabeller har även 
Anders Krahners uträknade EOQ7 skrivits in. Att tänka på vid utläsning av 
tabellerna är att ingen hänsyn tagits till de ingående materialens värde. Detta 
medför att den artikeln med längst lagringstid inte nödvändigtvis är det största 
problemområdet. För att uppmärksamma de tre inköpta artiklar som binder 
mest kapital har dessa fetmarkerats. Anledningen till att dessa värden inte 
presenteras beror på att inköpspris är konfidentiellt. Anders Krahners 
underleverantörer av material till artiklarna har i snitt 5 arbetsdagars frystid 
och leveranserna av olika artiklar sker en till två gånger i veckan. De verkliga 
och planerade processtiderna är en sammanslagning av alla de operationstider 

                                                 
7 EOQ – Economic Order Quantity, är den mest lönsamma kvantitet att köpa in med avseende på 
ordersärkostnaden och lagerkostnaden.  
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som utförs för varje artikel. Tiderna för varje operation i respektive artikel kan 
utläsas i bilagorna 5 och 8 där de finns sammanställda i diagram. 
 
Tabellerna i figur 19 och 25 har legat till grund för det GANT scheman som 
presenteras i bilagorna 5 och 8. Dessa GANT scheman ger en visuell bild av 
de data som finns i tabellerna. I dessa GANT scheman finns inte tiden för 
underartiklarnas råvarulagringstid utan endast tiden från det att första 
processen startas till det att slutartikeln levereras till kund. Råvarulagrens 
lagringstid presenteras inte eftersom det då skulle kunna ge en missvisande 
uppfattning. Detta på grund av de långa lagringstiderna för de billigare 
artiklarna. Fokus riktas mer mot processerna och mellanlagringen av 
artiklarna. Operationstiderna är baserade på de inrapporterade tiderna i Jeeves. 

 

4.2 Artikel 1 

4.2.1 Artikelstruktur 

 

 
 
Figur 11. Artikelstruktur för artikel 1. 

 
Artikel 1 är uppbyggd i 4 nivåer. Den är komplex och många operationer utförs för att 
färdigställa den. Framförallt är det underartikeln 1.3 som kräver många operationer. 
Denna artikel ingår även i andra slutartiklar. 
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4.2.2 Processcheman 

Artikel 1 
 

 
 
Figur 12. Processflödesschema för artikel 1. 

 
Detta är de sista momenten som görs innan artikel 1 är färdig för leverans till kund. I 
provtryckningskontrollen är det cirka 6 procent som läcker och måste åtgärdas. 
Ytbehandlingen görs av ett ytbehandlingsföretag inom Protonkoncernen. 
 
Artikel 1.1 
 

 
 
Figur 13. Processflödesschema för artikel 1.1. 

 
Första och andra operationen sker i samma maskin och därför behövs inga transporter 
göras. Maskinen som utför operation 3 ligger precis intill den föregående maskinen 
vilket medför att en försumbar transport sker mellan dem.  
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Artikel 1.3 
 

 
 
Figur 14. Processflödesschema för artikel 1.3. 

 
Den lödning som sker externt tillverkas inte i egen regi på grund av kapacitetsbrist. 
Artikel 1.3 ingår i fler artiklar än den slutartikel som presenteras i denna rapport. Till 
följd av detta kan de beräkningar som gjorts för artikel vara något missvisande. 
Anledningen till detta är för att det inte går utläsa vilka materialuttag som är till vilken 
slutartikel. 
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Artikel 1.3.1 
 

 
Figur 15. Processflödesschema för artikel 1.3.1. 

 
Artikel 1.3.2 
 

 
Figur 16. Processflödesschema för artikel 1.3.2. 
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Artikel 1.3.4 
 

 
 
Figur 17. Processflödesschema för artikel 1.3.4. 

4.2.3 Layoutflödesschema 

Då flera transporter måste ske för att färdigställa slutartikeln har två layoutscheman 
gjorts för att de olika transporterna ska bli tydligare att se. I bilaga 2 och 3 kan det 
nuvarande flödet i fabriken utläsas. Uppdelningen mellan de två layoutscheman har 
gjorts så att färdigställandet av artikel 1 är på bilaga 2, medan underartikeln 1.3 visas 
på bilaga 3. Batchstorleken för slutartikel 1 är 400 stycken.  
 

 
Figur 18. Beräkning av transportsträckor artikel 1. 
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4.2.4 Lager och processtid 

 
 
Figur 19. Lager och processtider för artikel 1. 

 
De tre artiklar som binder mest kapital binder tiotusentals kronor tillsammans. Vid en 
jämförelse mellan den totala verkliga processtiden och den planerade processtiden 
uppstår en väldigt liten skillnad. Den totala verkliga processtiden är 19,39 dagar 
medan den planerade är 19,48, alltså en skillnad på 0,09 dagar. 
 
Den maximala verkliga genomloppstiden för artikel 1 är 72,08 dagar och den 
genomsnittliga genomloppstiden är 66.17 dagar. Dessa tider har räknats fram ur de 
uppgifter som presenteras i GANT schemat i bilaga 5. 
 

4.3 Artikel 2 

4.3.1 Artikelstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Artikelstruktur för artikel 2. 
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Artikel 2 är uppbyggd i tre nivåer och är inte lika komplex i sin sammansättning som 
artikel 1. Artikel 2.1 utgör själva stommen i artikel 2. De övriga ingående materialen 
svetsas fast på artikel 2.1. 

4.3.2 Processcheman 

Artikel 2 
 

 
 
Figur 21. Processflödesschema för artikel 2. 

 
Vid första operationen stansas ett hål i artikeln i en maskin som finns placerad vid 
bockningsmaskinen. De två hål som laserskärs vid legotillverkningen har tidigare 
utförts i egen regi. Då borrades hålen vilket var en tidskrävande metod. Vid första 
provtryckningen där svetsfogarnas täthet kontrolleras är det runt 6 procent som läcker. 
Dessa korrigeras direkt. Ytterligare en provtryckning utförs efter ytbehandlingen 
eftersom det visat sig att defekta artiklar gått igenom första provtryckningen. Vid den 
andra provtryckningen är det cirka 2,5 procent som läcker.  
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Artikel 2.6 
 

 
 
Figur 22. Processflödesschema för artikel 2.6. 

 
Artikel 2.7 
 

 
 
Figur 23. Processflödesschema för artikel 2.7. 

4.3.3 Layoutflödesschema 

I denna tabell finns ytterligare en kolumn ”Kör tom tillbaka”. Denna kolumn avser att 
visa att trucken måste köra tillbaka tom för att hämta fler pallar. En 2:a i denna 
kolumn innebär att en sådan transport måste göras för att hämta mer material. 
Verkligheten är dock sådan att om material till andra artiklar finns kan dessa 
transporteras i den riktning trucken åker tillbaka. Är det en 1 i kolumnen behöver inte 
trucken hämta mer gods, alltså kör inte trucken tom tillbaka. Batchstorleken för 
slutartikel 2 är 2000 stycken. Beräkningarna är gjorda efter den flödeslayout som 
finns presenterad i bilaga 6. 
 



Resultat  

34 

 
 
Figur 24. Beräkning av transportsträckor artikel 2. 

4.3.4 Lager och processtid 

 
 
Figur 25. Lager och processtider artikel 2. 

 
De tre fetmarkerade artiklarna, alltså de som binder mest kapital, binder tillsammans 
över 100 000 kronor. Den totala verkliga processtiden är 37,53 dagar och den 
planerade processtiden 34,18 dagar. Detta ger en differens av 3,35 dagar. Den största 
skillnaden i tid har hittats för artikel 2. När denna tid bryts ner, vilket kan ses i bilaga 
8, framkommer det att bockmaskin, robotsvetsen och provtryckningen är de 
operationer som överskrider planerad tid. 
 
Den maximala verkliga GLT för artikel 2 är 55,44 dagar och den genomsnittliga GLT 
är 49,21 dagar. Dessa tider har räknats fram ur de uppgifter som presenteras i GANT 
schemat i bilaga 8.
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5 Analys 
I analysen diskuteras och analyseras resultatet med koppling till den teoretiska 

bakgrunden. Här ges även förslag på förbättringar som kan ske för att skapa ett 

effektivare flöde. 

 

5.1 Artikel 1 

5.1.1 Layout 

Det största problemet med artikel 1 är idag internlogistiken. Anledningen till det är att 
maskinerna finns utplacerade på flera olika avdelningar i fabriken. Detta medför 
många och långa transportsträckor mellan operationerna. Med den befintliga 
produktionslayouten blir den totala transportsträckan 3 459 meter. För att skapa ett 
bättre flöde med större närhet mellan maskinerna är en flödesgrupp något att sträva 
efter (Olhager, 2000). Ytterligare ett problem med artikel 1 är de mellanlagren som 
uppstår. Underartiklarna har generellt en ganska lång lagringstid. Detta gäller för 
såväl råvarulager som mellanlager. Onödiga transporter och lager anses enligt den 
japanska filosofin vara spill då de inte tillför produkten något värde (Aronsson, 2003).  
 
Eftersom det ingår legoproduktion i färdigställandet av slutprodukten uppstår 
särskilda förutsättningar. Detta beror på att in- och utlastningen har fast position och 
därmed inte kan flyttas. Utifrån detta blir det mest optimala att anpassa övrig 
produktion efter dess placering. I in- och utlastningens närhet finns det en före detta 
ytbehandlingshall som idag används som lager och avlastningsyta. Detta utrymme 
finns markerat med bokstaven K i bilaga 1. Genom att utnyttja detta utrymme till att 
producera artikel 1 skapas den eftersökta närheten till in- och utlastningen. 
 
Produktionslayouten i den gamla tvätthallen kommer att bli produktorienterad då den 
anpassas efter artikel 1 och därmed är en flödesgrupp det bästa alternativet. Förslaget 
till den nya layouten finns att se i bilaga 4. Idag är det cirka 6 procent av de 
tillverkade slutartiklarna som läcker i kontrollstationen. Den vanligaste orsaken till 
läckage är att lödningen av artikel 1.3 som sker på legotillverkning spricker vid 
monteringen av artikel 1.3.5. Anledningen till att denna operation sker på lego är att 
tidskapacitet inte finns till att utföra den i egen regi. Genom att skapa denna tid kan 
kvalitén höjas och GLT sänkas (Bengtson, Berggran och Lind, 2005). Detta visar på 
att Anders Krahners processer fungerar bra och det är de externa operationer som inte 
fungerar.  
 



Resultat  

36 

 
 
Figur 26. Transportsträcka i ny layout artikel 1. 

 
Vid införandet av en flödesgrupp i den nya layouten placerades maskinerna och lager 
i den ordning de tillverkas. Detta för att skapa ett enkelriktat produktionsflöde så långt 
det går. När sträckan för den nya layouten beräknades uppgick den till 1 581 meter 
vilket innebär att en reduktion av transportsträckan med 1 878 meter erhölls. 
Beräkningen av sträckan är gjord efter det produktionslayoutförlag som finns i bilaga 
4. Med andra ord har sträckan nästan halverats mot vad den var tidigare. Med en årlig 
produktion av 9527 blir det cirka 23 batcher om året. Detta ger en årlig besparing av 
43 194 meter. Mindre transporter leder till att kapacitet frigörs från truckarna och av 
den personalen som utför transporterna.  

5.1.2 Processer 

Vid en jämförelse mellan de verkliga och planerade processtiderna framkommer det 
att skillnaden i tid inte är särskilt stor för artikel 1. Detta visar på att processerna i sig 
fungerar bra sett ur ett planeringssyfte. 
 
Artikel 1 binder kapital både i råvarulager och i mellanlager. Dessa lager är relativt 
stora vilket innebär att GLT dem blir lång. I bilaga 5 framgår det tydligt att lagertider 
är den största delen av den totala GLT. Det finns enligt Pewe (1993) två sätt att sänka 
genomloppstiden för lagren. Det första är att höja försäljningen och det andra är att 
minska medellagret. I detta fall är det mest relevanta att sänka medellagret, då 
rapportskrivarna inte kan påverka försäljningen. Medellagret beräknas genom att 
addera halva batchstorleken till säkerhetslagret/inköpskvantiteten. Alltså kan 
medellagret sänkas genom att antingen sänka batchstorleken/inköpskvantiteten eller 
sänka säkerhetslagret. För att kunna sänka batchstorleken måste flödet bli bättre, 
vilket åstadkommits genom införandet av flödesgruppen. Andra steget i att minska 
batchstorleken är att använda sig av effektivare tillverkningsprocesser. I arbetet med 
att förbättra tillverkningsmetoderna kan arbetssätt som SMED (Andersson, 2002) och 
kaizen (Bergman & Klefsjö, 2001) användas. Genom att arbeta med att sänka 
ställtiden blir kostnaden per styck för en kortare serie inte högre än vid stora batcher. 
På ett flertal av de artiklar som ingår i artikel 1 hålls ett säkerhetslager som nästan 
motsvarar samma värde som EOQ. Detta kan anses vara en hög nivå för ett 
säkerhetslager och döljer förmodligen problem som finns i den föregående 
tillverkande processen. Detta tankesätt förklaras i den japanska sjön (Storhagen, 
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1997). Slutlagret för artikel 1 har ett säkerhetslager på cirka 50 detaljer vilket ger en 
kort GLT för slutlagret. Önskvärt vore att kunna sänka övriga lagren till den nivå då 
detta skulle leda till förkortad GLT för artikeln som helhet. 
 
Ytbehandlingen av slutartikeln sker idag av ett företag som ingår i Proton Group. 
Efter ytbehandlingen transporteras artiklarna tillbaka till Anders Krahners. 
Etikettering av artiklarna sker hos Anders Krahner innan de levereras till 
färdigvarulager. Etiketteringen tar 0,25 dagar i anspråk vilket inte är stor del av totala 
GLT. Vid ytbehandlingen hanteras artiklarna manuellt vilket medför att det enkelt 
skulle kunna applicera en etikett på artikeln. Genom outsourcing av etiketteringen till 
ytbehandlingsföretaget skulle de även kunna sköta färdigvarulagret och de 
utleveranser som sker till slutkund. Anledningen till detta antagande är att både 
Anders Krahners och ytbehandlingsföretaget ingår i samma koncern. De använder sig 
av MPS system Jeeves som är sammankopplade mot samma datorcentral. Om inte 
möjligheten finns för ytbehandlingsföretaget att sköta slutlagringen, vore det önskvärt 
om de kunde sköta etiketteringen. Då skulle leveranserna kunna ske direkt till Anders 
Krahners färdigvarulager. 
 

5.2 Artikel 2 

5.2.1 Layout 

I dagsläget är den första operationen, bockmaskinen, är placerad långt in i fabriken. 
Detta medför långa transporter till in- och utlastningen samt att närhet till övriga 
operationer saknas. För att erhålla ett bättre flöde mellan de olika processerna flyttas 
bockmaskinen till avdelningen där svets och kontrollstation finns. Fördelar med denna 
avdelning är att den har närhet till in- och utlastningen vilket medför lägre 
transportsträckor. Bockmaskinens placering i denna avdelning blir i början av flödet 
för att skapa ett enkelriktat flöde. Genom detta erhålls en högre kvalité på produkterna 
då en flödesgrupp leder till helhetstänkande (Olhager, 2000). Layoutförslaget finns i 
bilaga 7. 
 

 
 
Figur 27. Transportsträcka i ny layout artikel 2. 

 
Vid införande av den nya layouten blir den totala sträckan för att färdigställa en batch 
8 972 meter. I den befintliga layouten är motsvarande stäcka 27 260 meter. Detta 
innebär en besparing på 18 288 meter för varje batch. Den totala årsförbrukningen av 
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slutartikeln är 19 691 stycken vilket ger cirka 20 batcher om året. Den totala sträckan 
per år blir alltså 545 200 meter vilket ska jämföras mot 179 440 meter i den nya 
layouten. Genom att använda sig av den föreslagna produktionslayouten blir sträckan 
betydligt kortare och ett effektivare produktionsflöde uppstår. 
 
Genom införande av ny håltagningsteknik så som en laserskärare skulle möjligheterna 
att tillverka mer i de egna lokalerna öka. Denna laserskärare ska vara placerad i närhet 
till bockmaskinen eftersom det leder till ett bättre produktionsflöde. Det är viktigt att 
denna laserskärare inte är helt integrerad i bockmaskinen utan är fristående. Om den 
integreras i bockmaskinen tas inte den synergieffekt som uppstår tillvara. Skulle 
laserskäraren integreras med bockmaskinen kan endast de detaljer som bockas 
laserskäras. Tryckluftskontrollen ersätter helt och hållet de gamla 
provtryckningsutrustningarna. Den nya kontrollutrustningen placeras i det utrymme 
där den första kontrollstationen funnits. Då den andra kontrollstationen inte längre 
brukas minskar transport och operationstider.  
 
Underartikel 2.6 och 2.7 tillverkas efter samma layout som tidigare då det bara krävs 
en transport att förflytta en hel batch. Det som är anmärkningsvärt med artiklarna är 
att de ligger lång tid på mellanlagring, detta kan ses i bilaga GANT. Genom införande 
av kanbanstyrning börjar tillverkningen av underartiklarna inte förrän behov uppstår 
(Arnold, 2004). Detta leder till att mellanlagringen reduceras och därmed minskar 
GLT. Råvarulagren för de artiklar som binder mest kapital, är de som är mest 
relevanta att öka omsättningshastigheten för. Genom att arbeta med att sänka GLT 
minskar osäkerheten då planeringen inte behöver ske för lika lång tid framåt. Då 
osäkerheten blir mindre skulle även säkerhetslagren kunna reduceras. Detta till stor 
del då säkerhetslager är till för att hantera osäkerhet (Aronsson, 2003).  

5.2.2 Processer 

När de rapporterade processtiderna jämförs med de planerade tiderna uppstår ett gap 
mellan dessa tider. Det visar sig att det krävs 3.35 dagar mer i produktionstid än vad 
som planerats. Framförallt är det bockmaskinen, robotsvetsen och första 
provtryckningen för att tillverka slutartikeln som är tidskrävande. Enligt de operatörer 
som utför processerna är det inget anmärkningsvärt som kan förklara tidsdifferens. De 
tror mer att den planerade tiden som finns inlagd i MPS systemet är felaktig. En viss 
del skulle kunna förklaras av de sex procent som rättas till och kräver mer tid i 
anspråk än vad som planerats.  
 
Första operationen som sker med artikel 2.1 är en bockning där operatören även 
stansar ett hål i materialet efter det att bockningen gjorts. Bockmaskinen arbetar 
automatiskt och det enda operatören behöver göra är att serva med material. Det är 
under tiden bockningssekvensen sker operatören stansar hålet i materialet. Efter denna 
operation levereras artikeln till legoproduktion där ytterligare två hål laserskärs. 
Denna legotillverkning tar 10 dagar att utföra och bidrar dessutom till långa 
interntransporter. Genom att ta bort stansen vid bockmaskinen och ersätta den med en 
laserskärare kan de tre hålen utföras i anslutning till bockmaskinen. Enligt 
produktionspersonalen finns det användning för en laserskärare till fler produkter 
vilket skulle kunna stärka motivet till en sådan investering. Genom att ta bort 
outsourcingen minskar GLT som påvisats i den teoretiska bakgrunden (Bengtson, 
Berggran och Lind, 2005). Även kostnader för transporter försvinner. 
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Tidigare skedde endast en provtryckningskontroll där svetsfogarna för artikel 2 
kontrolleras. Sedermera har ytterligare en kontroll tillförts då kunden fick artiklar som 
trots detta läckte. Anledningen till läckagen beror på att svetsen ibland misständer, 
oljiga detaljer och materialvariation. Materialvariationen leder till att de ingående 
detaljerna kan felplaceras i svetsfixturen. Den andra kontrollen sker med samma typ 
av kontrollutrustning som den första. Kontrollen sker genom att artikeln sänks ner i ett 
vattenbad där operatören visuellt letar efter luftbubblor som indikerar läckage. Detta 
innebär att den mänskliga faktorn är en av de bidragande orsakerna till de missar som 
sker i första kontrollen. Ytterligare en möjlighet är att vatten tränger in i detaljen och 
tätar det eventuella läckaget. Genom att använda sig av Poka-Yoke tänkande och 
använda sig av system som automatiskt indikerar vid fel avlägsnas den mänskliga 
faktorn (Arnold, 2004). En säkrare metod där den mänskliga faktorn inte har någon 
direkt påverkan skulle vara att använda sig av till exempel lufttryck. Provtryckning 
med luft sker genom att de håligheter som finns i produkten täpps till utom ett av 
hålen. I detta hål monteras en tryckslang och en tryckmätare. Lufttrycket i produkten 
höjs genom att luft pressas in. Tryckmätaren mäter hur högt lufttryck som finns i 
detaljen efter en stund. Om lufttrycket fallit innebär det att ett läckage finns i detaljen. 
För att kunna ta bort felaktiga detaljer ur kontrollstationen måste operatören kvittera 
detta. Genom att använda sig av en säkrare provtryckningsmetod som denna skulle 
den andra provtryckningen kunna elimineras. När den andra kontrollen inte behöver 
utföras innebär det att GLT minskar med 3 dagar, alltså tiden för att utföra den andra 
kontrollen. Ytterligare en aspekt som förbättras är att mindre operationstid behövs 
vilket resulterar i frigörande av kapacitet. 
 

5.3 Layoutförslag i ny lokal 
Det mest optimal för en helt ny layout vore att skapa ett enkelriktat flöde. Där 
inleveranserna/råvarulager finns i layoutens början och utlastningen/färdigvarulager 
placeras i layoutens slut. Detta innebär att de värdehöjande processerna sker i en 
riktning.  
 
Artikel 1 består av många olika operationer och transporteras mycket fram och 
tillbaka mellan dessa. Detta leder till att en flödesgrupp är den mest optimala 
lösningen för denna artikel (Olhager, 2000). Flödesgruppens utformning skulle bli 
som i den befintliga lokalen. Detta innebär att all den utrustning som behövs för 
färdigställandet av artikeln finns samlade i en avdelning. Implementering av de 
maskiner som behövs för att tillverka artikel 1.1 skulle göra flödesgruppen komplett. 
De processer som sker på legotillverkning, det vill säga ytbehandling, skulle 
fortfarande ske på lego. Anledningen till det är att ytbehandling inte är en del av 
Anders Krahners kärnverksamhet (Bengtson, Berggran och Lind, 2005). Det finns 
andra företag inom Proton koncernen som har fokuserat på denna inriktning. 
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Artikel 2 är en artikel med höga försäljningsvolymer vilket medför att linjeproduktion 
är en lämplig produktionslayout (Olhager, 2000). Om de processförändringar som 
föreslås för artikel 2 genomförs sker produktionen endast i en riktning. För denna 
artikel sker endast en legotillverkning i slutet av processen. Detta medför att artikeln 
kan levereras direkt till färdigvarulager efter det att artikeln återkommit. Det 
enkelriktade flödet kan illustreras genom följande bild. 
 

 
 
Figur 28. Produktionsflöde för artikel 2. 

 
Tillverkningen av artiklarna 2.6 och 2.7 skulle fortfarande ske genom kanbanstyrning 
och tillverkas i närhet till linan.
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6 Avslutande diskussion 
Arbetet med denna rapport har varit utmanande men samtidigt väldigt motiverande 
och lärorikt. Arbetet reflekterar väl de ämnesområden som tagits upp under 
rapportskrivarnas studietid. Detta har inneburit att en djupare förståelse för hur de 
teoretiska kunskaperna ska kunna appliceras till verkligheten. Arbetet har underlättats 
av den tillmötesgående inställning personalen på Anders Krahners har visat. 
 
Rapportens syfte har varit att kritiskt granska materialflödet för de två artiklarna. Det 
är viktigt att ständigt jobba med effektivisering av de processer som sker för att vara 
konkurrenskraftig på marknaden. 
 
De operationer som utförs hos Anders Krahners fungerar bra ur ett 
operationstidsperspektiv. Detta ger den fördelen att det blir förhållandevis enkelt att 
planera produktionen. Dessvärre är det cirka 6 procent av de tillverkande artiklarna 
som har någon form av defekt. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan de två 
artiklarna. I artikel 1 finns problemet i dagsläget i lödningen som sker på 
legoproduktion medan i artikel 2 finns problemen i den egna utrustningen. Om inte 
kapacitet kan erhållas för att tillverka artikel 1 i egen regi är det viktigt att specificera 
vilken kvalité som förväntas av leverantören. Genom en bra kommunikation vet båda 
parter vilken som är den eftersökta kvalitén (Slack & Lewis 2002). 
 
De generella problemen med dagens produktionslayout är det fysiska avståndet 
mellan de olika processerna. Detta bidrar till onödigt långa interntransporter som 
kräver tid i anspråk. Det är viktigt att vara medveten om hur materialflödet sker för de 
olika artiklarna för att kunna optimera flödet i produktionen. Det är även viktigt att 
operatören är medveten om sin roll i flödet. Genom att operatören vet vilken betydelse 
en artikel har för slutartikeln kan kvalitén öka (Olhager, 2000). 
 
I dagsläget binder Anders Krahners relativt mycket i råvaru- och mellanlager under en 
längre tid. Detta bidrar till att GLT blir längre än vad den behöver vara. Arbete med 
att sänka lagertiderna är extra viktigt då det utgör den största delen av GLT. Genom 
att sänka GLT minskas antal order i produktion vilket indirekt sänker lagernivån 
(Olhager, 2000). 
 
I dagsläget finns det förbättringspotentialer i de processer som sker för de två 
artiklarna. De förändringsförslag som framkommer i rapporten kan genomföras med 
lika bra resultat i den befintliga lokalen som i helt nya lokaler. Det är dock viktigt att 
poängtera att endast två av de artiklar som tillverkas hos Anders Krahners har 
studerats. För att skapa en mer adekvat uppfattning huruvida en ny lokal skulle 
generera ett mer effektivt produktionsflöde måste samtliga artiklar beaktas. 
 
Förslag på vidare analys av denna rapport ligger i att utvärdera de idéer som angivits. 
Som nämndes ovan har två artiklar studerats i denna rapport. Detta är en för liten 
mängd för att kunna representera hela produktfloran och ligga till avgörande underlag 
för om nybyggnation ska ske. Att göra en analys där fler artiklar ingår skulle ge en 
mer nyanserad bild av det totala produktionsflödet. I rapporten ges förslag på 
investeringar av ny teknologi som ska bidra till effektivare flöde. En 
investeringskalkyl måste upprättas för att utvärdera om detta är en lönsam investering. 
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Vidare arbeta fram arbetssätt och metoder för att sänka nivåerna i råvaru- och 
mellanlager. Likaså studera om kanban kan appliceras till fler artiklar och hur detta 
ska implementeras i produktionen.
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8 Bilagor 
Bilaga 1 I bilaga 1 visas fabrikslayouten och inzoomningar som gjorts för 

respektive artikel. 
 
Bilaga 2 Hur materialflödet sker för färdigställandet av artikel 1 idag. 
 
Bilaga 3 Hur materialflödet sker för underartikeln 1.3 idag. 
 
Bilaga 4 Förslag på nytt materialflöde i ny produktionslayout av artikel 1. 
 
Bilaga 5 Diagram som visar skillnad mellan planerad och verklig operationstid. 

GANT schema som visar den totala verkliga GLT från första operation 
till leverans. Båda bilderna visar data för artikel 1. 

 
Bilaga 6 Hur materialflödet sker för färdigställandet av artikel 2 idag. 
 
Bilaga 7 Förslag på nytt materialflöde i ny produktionslayout av artikel 2. 
 
Bilaga 8 Diagram som visar skillnad mellan planerad och verklig operationstid. 

GANT schema som visar den totala verkliga GLT från första operation 
till leverans. Båda bilderna visar data för artikel 2.
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Bilaga 5 
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