Värdeflödeskartläggning på ett tillverkande
företag för att förbättra den interna
leveransprecisionen
Value-stream mapping for improvement of the
internal on-time delivery at a manufacturing company
Daniel Jelcic
Tarik Zahirovic

EXAMENSARBETE 2011
Industriell organisation och ekonomi, inriktning
Logistik och ledning
Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Box 1026

Gjuterigatan 5

036-10 10 00 (vx)

551 11 Jönköping

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska högskolan i Jönköping inom
Industriell organisation och ekonomi. Arbetet är ett led i den treåriga
högskoleingenjörsutbildningen.
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.
Examinator: Joakim Wikner
Handledare: Mikael Thulin
Omfattning: 15 hp (C-nivå)
Datum:
Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Box 1026

Gjuterigatan 5

036-10 10 00 (vx)

551 11 Jönköping

Abstract

Abstract
Given today’s market where competition is increasing day by day it is important
for companies to have a flexibility and responsiveness that satisfy the demand
from customers in form of quality and correct products. Low internal on-time
delivery can cause problems for a company’s production. To avoid these problems
companies should continuously improve their processes.
Aros Quality Enclosure Systems AB (AQ AB), where the project was executed, is
a part of the Aros Quality Group. The company process metal plates and
completes finished products in for example telecommunications, gas pumps,
coffee machines and ATMs.
The purpose of this report is to present suggestions and recommendations that
AQ AB can implement to improve their internal on-time delivery for the product
Ericsson-frame. To achieve the purpose two questions are needed to be answered,
namely ‘What areas of improvement can be identified for the Ericsson-frame in
production?’ and ‘What kind of suggestions can be presented according to the
identified areas of improvement?’
To meet this objective and to answer the questions, literature studies have been
performed in parallel with 14 visits at AQ AB in Vaggeryd. These visits have
included, among other things, interviews, direct observations and timing in order
to map the current state of the production and this map has been the basis for
identification of improvement points in the production flow of the Ericssonframe.
The result of the value stream analysis shows that one manufacturing order takes
14 days to pass all the stations in the production, while for an Ericsson-frame it
takes 7.54 days. The Value stream analysis also showed where the product spent
most of the time waiting for the next activity. Based on this information a future
state map was sketched for the company, suggesting what AQ AB can do to
improve the internal on-time delivery and the production flow.
The conclusion is that if AQ AB wants to improve the internal on-time delivery,
the company should implement changes in the production. By implementing a
FIFO-lane the company will acquire more control on the flow of Ericsson-frames
compared to the current situation. This should result in an improvement of the
internal on-time delivery.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Med tanke på dagens marknad där allt större konkurrens finns gäller det att som
företag ha en flexibilitet och lyhördhet som tillfredsställer kunden med rätt
produkter, kvalitet och kvantitet. En låg leveransprecision kan orsaka problem i en
verksamhets produktion, vilket innebär att företag bör kontinuerligt förbättra de
interna processerna.
Aros Quality Enclosure Systems AB (AQ AB), där projektet utfördes, är en del av
koncernen Aros Quality Group. Företaget bearbetar plåtdetaljer och färdigställer
produkter inom till exempel telekommunikation, bensinpumpar, kaffemaskiner
och bankomater.
Syftet med denna rapport är att presentera förbättringsförslag och
rekommendationer som AQ AB kan genomföra för att förbättra den interna
leveransprecisionen på den produkt som har studerats, den så kallade Ericssonram. För att uppnå syftet behövdes två frågeställningar besvaras, nämligen ’Vilka
förbättringsområden i produktionen för Ericsson-ramar kan identifieras?’ samt
’Vilka förbättringsförslag, utifrån de identifierade förbättringsområden, kan
presenteras för företaget?’.
För att uppfylla detta syfte och svara på frågeställningarna har 14 besök på AQ
AB i Vaggeryd gjorts. Dessa besök har bland annat innefattat intervjuer, direkta
observationer och tidsstudier för att kartlägga nuläget i produktionen. Metoden
som använts för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna är
värdeflödesanalys.
Resultatet av värdeflödeskartläggningen visade att den tillverkningsorder som
följdes tog 14 dagar att passera alla stationer i produktionen medan det för den
enskilda Ericsson-ramen som följdes tog det 7,54 dagar.
Värdeflödeskartläggningen visade även var produkten tillbringade mest tid i
väntan på nästa station. Utifrån den informationen skissades ett framtida läge för
företaget, det vill säga vad AQ AB kan göra för att minska liggtiden för produkten
i produktionen och förbättra flödet.
Slutsatsen är att om AQ AB vill förbättra den interna leveransprecisionen bör
företaget genomföra förändringar i produktionen. Med implementering av en
FIFU-bana erhåller företaget en bättre kontroll på flödet av Ericsson-ramarna
jämfört med dagens situation, vilket bör resultera i att den interna
leveransprecisionen blir högre.

Nyckelord
Intern leveransprecision, Aros Quality AB, Värdeflödesanalys, Lean, FIFU,
Förbättring, Flöde
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Kapitel 1
Inledning
I detta kapitel ges bland annat en inledning till fallstudien, problembeskrivning,
syfte och frågeställningar samt slutligen dispositionen av rapporten.
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1 Inledning
Studentgruppen, som har arbetat med projektet, är två studenter från Tekniska
högskolan i Jönköping som har läst programmet Industriell organisation och
ekonomi, inriktning Logistik och ledning. Projektet är ett examensarbete som är
en del i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen.
Företaget, som projektet utförts på, upplever att de har problem med den interna
leveransprecisionen. Denna anser de vara viktig att förbättra för att de ska kunna
fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Studentgruppen fick i uppdrag att
ta fram lösningar som kan förbättra den interna leveransprecisionen. Genom att
genomföra en värdeflödesanalys med utvalda nyckeltal har företagets produktion
granskats. Med hjälp av metoden har ett antal förbättringsförslag kunnat
presenteras för företaget.

1.1 Teoribakgrund och företagsbakgrund
Dagens konkurrenssituation blir alltmer komplex, till exempel produktlivscyklerna
blir allt kortare, kundernas krav alltmer mångsidigare och omvärldens bevakning
av företagen allt noggrannare. Alla dessa aspekter ställer allt högre krav på en
effektiv och ekonomisk produktionsverksamhet för att skapa en långsiktig
lönsamhet. (Olhager, 2000, s 11)
För att verksamheter ska kunna konkurrera på marknaden räcker det idag inte
med att ha ett konkurrenskraftigt pris. Företagen måste även vara bra på kvalitet,
leveransförmåga, flexibilitet med mera. Det krävs strategiska, taktiska och
operativa överväganden och beslut som är i samklang med varandra för att nå en
framgångsrik produktionsverksamhet. För att företag ska behålla och utveckla sin
konkurrensposition på marknaden måste strategi, produkter, processer, planering
och styrning kontinuerligt förbättras. (Olhager, 2000, s 13)
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, (2006, s 11) påpekar att leveransförmågan i ett
företag är en konkurrensstrategi och att utvecklingen av leveransförmågan har
skett under de senaste 20 åren. Tidigare handlade logistik enbart om lager och
transporter. Enligt Oskarsson et al., (2006, s 11) handlar modern logistik idag till
exempel om att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för företag, att få företagets
flöden att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt och att logistik är
något som berör hela företaget och inte bara en del av det.
Som kund är det bara intressant att få det som har beställts och det som har
överenskommits med säljaren. En beställning, som kunden lägger, leder till att ett
antal aktiviteter måste genomföras i verksamheten. Dessa är till exempel att ta
emot ordern, producera, packa och leverera. Dessa aktiviteter måste ske i
ordningsföljd så att varan når kunden till det överenskomna leveransdatumet. Det
här kan också uttryckas som att flödet av information och material/varor måste
samverka så att kundens önskemål uppfylls utan att det krävs för stora resurser.
(Oskarsson et al., 2006, s 11-12)
Enligt Jonsson & Mattsson, (2005, s 114) kan låg leveransprecision orsaka
problem i en verksamhets produktion, till exempel att sammansättningen står
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stilla. Detta eftersom detaljer inte har kommit i tid till företaget eller att stationen
innan sammansättningen inte lyckas med att leverera detaljer i tid till
sammansättningen. Enligt Oskarsson et al., (2006, s 11) kan dålig
leveransprecision leda till att företaget levererar fel produkter, fel antal produkter
etcetera till kunden, vilket kan bidra till att företaget tappar kunden till en
konkurrent.
Aros Quality Enclosure Systems AB (AQ AB) har kontor och produktion i
Vaggeryd, Småland. Företaget fokuserar på tillverkning av kompletta produkter
inom till exempel telekommunikation, kommersiella varuautomater och
infrastruktur. Företaget erbjuder sina kunder lösningar inom mekanisk design,
industrialisering och tillverkning. (AQ Enclosure Systems AB)
AQ AB har en produktionsyta på 21 500 m² där plåtbearbetning med efterföljande
montering är företagets mest använda tillverkningsmetoder. Företaget har 191
anställda och en omsättning på nästan 300 MSEK. Exempel på kunder är
Ericsson AB, Banqit, JEDE, Dresser Wayne, Plockmatic, Munthers och SAAB,
där Ericsson AB är företagets största kund. (AQ Enclosure Systems AB)

1.2 Problembeskrivning
På den produkt som har studerats, den så kallade Ericsson-ram, har AQ AB en
leveransprecision på 95-100 % ut till Ericsson AB. Företaget får löpande
prognoser från Ericsson AB. AQ AB håller även reda på Ericsson AB:s lager av
dessa ramar, det vill säga bolagen jobbar med leverantörsstyrda lager (Vendor
Managed Inventory, VMI ).
AQ AB använder ett affärssystem vid namn Monitor och systemet är
programmerat på så vis att produktionen är planerad efter dagar. På en
tillverkningsorder står det vilken dag ordern skall produceras på och om denna
inte har producerats senast utsatt dag, räknas det som försenat. Enligt företaget
kan en tillverkningsorder produceras max fem dagar innan utsatt datum och ändå
räknas som att den är i tid. Den interna leveransprecisionen på företaget är inte
lika bra som leveransprecisionen ut till Ericsson AB. Internt ligger
leveransprecisionen på 27 % mellan de olika stationerna i produktionen. 63 % av
alla leveranser mellan stationerna i produktionen är försenade och 10 % av
leveranserna är för tidiga till nästkommande station i produktionen.
Anledningen till att den interna leveransprecisionen är så låg, är att företaget har
fokuserat på att leverera ramarna i tid till Ericsson AB och inte haft tid att se över
leveranserna internt.

4

Inledning

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är att ge företaget förbättringsförslag för den interna
leveransprecisionen på Ericsson-ramarna.
För att uppnå syftet med projektet behöver följande två frågeställningar besvaras:
 Vilka förbättringsområden i produktionsflödet för Ericsson-ramarna kan
identifieras som påverkar den interna leveransprecisionen?
 Vilka förbättringsförslag, utifrån de identifierade förbättringsområdena,
presenteras för företaget?

1.4 Avgränsningar
Gruppen ska analysera produkten Ericsson-ram och dess olika stationer i
produktionen (från och med stansavdelningen till och med färdigvarulagret). Det
finns tre olika varianter av den ram som ska analyseras. Gruppen ska enbart
analysera den variant som är mest frekvent. Gruppen har valt att inte ge förslag på
förändring av layout, konstruktion på produkten eller produktionstekniska
synpunkter. Det som tas med i rapporten som ligger utanför produktionens olika
aktiviteter är:
 Hur ofta avrop görs till AQ AB:s leverantörer angående råmaterialet och
de ingående komponenter som behövs vid tillverkning av Ericssonramarna.
 Hur ofta AQ AB får prognoser från Ericsson AB angående ramarna.
 Hur ofta och i vilken kvantitet företaget skickar ramarna till Ericsson.
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1.5 Disposition
Rapporten är skriven utifrån rapportmallen som Tekniska högskolan i Jönköping
har för examensarbeten. I Tabell 1-1 följer en beskrivning av vad övriga kapitel
handlar om.
Tabell 1-1: Disposition

Kapitel

Innehåll

2. Teoretisk bakgrund

Här beskrivs teorier och begrepp som
är kopplade till projektets syfte och
frågeställningar samt att det ska ge
läsaren en förståelse om dessa.

3. Metod och genomförande

Här beskrivs vilken metod som har
använts och hur insamling av empiri
har genomförts för att genomföra
projektet.

4. Nulägesbeskrivning

I detta kapitel tar gruppen upp AQ
AB:s nulägesbeskrivning, till exempel
företagsbeskrivning och Ericssonramens flöde genom produktionen.

5. Analys

I detta kapitel analyseras resultatet av
värdeflödeskartläggningen.

6. Diskussion och slutsatser

Här ger gruppen sina synpunkter på de
fakta som samlats in samt
förbättringsförslag som har
identifierats.
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Kapitel 2
Teoretisk bakgrund
Här beskrivs teorier och begrepp som är kopplade till projektets syfte och
frågeställningar. Kapitlet ska även ge läsaren en förståelse om dessa teorier och
begrepp och vad de handlar om.
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2 Teoretisk bakgrund
I det här kapitlet presenteras de teorier och begrepp som används i rapporten.
Eftersom värdeflödesanalys är ett centralt begrepp i rapporten samt att
värdeflödesanalys är ett viktigt verktyg inom Lean börjar kapitlet med en
förklaring om vad Lean Produktion är. Dock beskrivs inte Lean Produktion i sin
helhet utan de begrepp inom Lean som är kopplade till rapportens arbete betonas.
Eftersom Lean Produktion är en flödesorienterad filosofi läggs fokus på att skapa
flöden och därför beskrivs kundorderpunkt, leveransserviceelement och
kapitalbindning eftersom det finns ett samband mellan dessa begrepp och flöden.
För att effektivisera ett flöde handlar det om att eliminera olika slöserier. Därför
beskrivs vilka slöserier som finns enligt Lean, vilket verktyg som kan användas för
att identifiera slöserierna och vilka Leantekniker som kan användas för att
eliminera slöserierna.

2.1 Lean Produktion
Lean Produktion har sina rötter i den japanska bilindustrin och Lean innebär att
produktionen skall vara resurssnål. Lean Produktion har blivit känt som The
Toyota Production System (TPS). TPS är ett system som ska integrera alla
beståndsdelar av ett företag till att samverka med varandra, där målet är att
ständigt förbättras och jaga slöserier. (Liker, 2009, s 35)
Enligt Liker, (2009, s 16,) ligger fokus hos Toyota på att skapa ett värde för
kunden och samhället. För att kunna klara av detta måste organisationer bland
annat kunna anpassa sig till förändringar i omgivningen och överleva som en
produktiv organisation.
Toyota är ett flödesorienterat företag och menar att flöde är nyckeln till att uppnå
högsta kvalitet till lägsta kostnad och med hög säkerhet och arbetsmoral. Företaget
jobbar efter det idealiska enstycksflödet som bidrar till att snabba lösningar krävs,
då ett problem uppstår i flödet, för att produktionslinan inte ska bli stillastående.
Skulle det ofta uppkomma fel i produktionslinan som leder till att den blir
stillastående skulle det av många anses som ett dåligt produktionssystem, men
Toyota menar att det är bra eftersom arbetarna måste tänka för att lösa problemet
vilket i sin tur utvecklar arbetarna. Att arbetarna ska ta tag i problem och lösa dem
är också något som finns inbyggt i kulturen inom Lean. (Liker, 2009, s 16-17 och
116)
2.1.1

Lean Produktion – en kultur

”Lean thinking is directed at eliminating wasteful activity at all levels in the
enterprise.” (Srinivasan, 2004, s 8). När företag, som tillämpar Lean Produktion,
skapar flöden i produktionen gäller det att dessa flöden har en logisk följd som
underlättar förståelsen av produktionssystemet. Detta leder också till att se
problemen och identifiera var i produktionssystemet som förbättringar kan göras.
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Företag som lyckas implementera Lean Produktion har en snabbare respons och
reliabilitet på att leverera företagets produkter i rätt tid, kvantitet och på rätt plats
än vad konkurrenterna gör. (Srinivasan, 2004, s 8)
Lean Produktion är inte ett verktyg, utan en kultur som ska genomsyra hela
företaget och vara kvar som en del av det. Lean Produktion eftersträvar att
anställda engagerar sig i att identifiera problem, ge lösningsförslag på problemen
och åtgärda problemen. Lean är ett system som ger människor verktyg att ständigt
förbättra arbetet. Systemet innebär större tillit till människor som jobbar med
Lean, inte mer. Lean är mer än bara en uppsättning effektiviserings- och
förbättringstekniker – det är en kultur. (Liker, 2009, s 60)
Liker, (2009) har tagit fram 14 principer som visar hur det bör arbetas inom Lean.
Dessa 14 principer är också något som speglar kulturen inom Lean.
2.1.2

Likers 14 principer

Dessa 14 principer delas upp i fyra grupper som även är kända som de 4 P:na (på
engelska Philosophy, Process, People/Partners, Problemsolving), se Figur 2-1. Det
innebär att företaget ska tänka långsiktigt (Philosphy), eliminera slöserier
(Process), respektera, utmana och låta människor växa (People/Partners) och
ständiga förbättringar, ständigt lärande (Problemsolving). (Liker, 2009, s 23-24)

Figur 2-1: 4P-modellen (Liker, 2009, s 24).

Liker, (2009, s 23) beskriver de 14 principerna som, enligt hans erfarenheter av
Toyota, utgör The Toyota Way och de tillämpas inom hela Toyota-koncernen.
Dessa är:
1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av
kortsiktiga ekonomiska mål.
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.
3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.
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4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka).
5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir
rätt från början (jidoka).
6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och
personalens delaktighet.
7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda.
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder personalen och
processerna.
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi
och lär ut den till andra.
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.
11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att
utmana dem och hjälpa dem bli bättre.
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi
genbutsu).
13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ,
verkställ snabbt.
14. Bli en lärande organisation genom ständiga förbättringar (kaizen) och
ihärdigt reflektera (hansei).
(Liker, 2004, s 37-40)

2.2 Flöde
Genom att positionera kundorderpunkten på ett företag erhålls information i
vilken position i förädlingskedjan som produktion sker mot prognos eller mot en
kundorder. Att veta positioneringen av kundorderpunkten bidrar till att företag vet
vilken leveranstid kunderna efterfrågar på marknaden. Sambandet mellan
kundorderpunkt och kapitalbindning är att ju längre ned i förädlingskedjan
kundorderpunkten är, desto mer produkter tillverkas mot lager vilket påverkar
kapitalbindningen i ett företag. (Olhager, 2000, s 22-23)
Även Likers principer 2-4 benämner att det är viktigt att ska flöde för att minimera
slöseri. ”Flow manufacturing… is the best way to manufacture with the least
amount of waste”. (Duggan, 2002, s 4).
2.2.1

Kundorderpunkt

Med kundorderpunkt (KOP), se Figur 2-2, menas den tidpunkt då produkten
övergår från att vara prognosstyrd till att vara kundorderstyrd. Produktion mot
kundorder innebär att delar eller hela förädlingskedjan arbetar mot en existerande
kundorder.
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Detta innebär att det som produceras innan KOP är prognosstyrt och det som
produceras efter KOP är kopplat till en kundorder. Ofta nämns fyra olika
positioneringar av KOP.
 Make to stock (MTS), Produktion-mot-lager
 Assemble to order (ATO), Montering-mot-kundorder
 Make to order (MTO), Produktion-mot-kundorder
 Engineer to order (ETO), Konstruktion-mot-kundorder
(Olhager, 2000, s 22-23)

Figur 2-2: Placering av kundorderpunkt (modifierad efter Olhager, 2000, s 23).
2.2.2

Leveransserviceelement

Leveransservice är den service som har att göra med verkställandet av själva ordertill-leveransprocessen. Leveransservicen utförs främst under faserna order till
leverans och under själva leveransen. För att kunna uttrycka leveransservicen finns
det ett antal serviceelement som det kan ta hjälp av. Fortsättningsvis i detta avsnitt
beskrivs de vanligaste leveransserviceelementen. (Jonsson & Mattsson, 2005, s
112)
2.2.2.1

Lagerservicenivå

Lagerservicenivån brukar också benämnas servicegrad eller lagertillgänglighet och
avser i vilken utsträckning lagerförda artiklar finns tillgängliga i lager när artiklarna
efterfrågas. Den mäter leveransberedskapen i lagret vid tillverkning mot, och
leverans från, lager och är ett viktigt leveransserviceelement.
Lagerservicenivån kan definieras på tre olika sätt:
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 Andel komplett levererade order direkt från lager – Det är det
strängaste sättet att mäta lagerservicenivån. Det gäller särskilt när en
kundorder innehåller många orderrader, men det är en lämplig definition
när hela kundordern måste levereras komplett för att skapa kundvärde.
 Andel orderrader som kan levereras direkt från lager – En orderrad
innehåller ett artikelnummer och definitionen är således orienterad mot
produktvis uppföljning av leveransförmåga. Denna definition är lämplig
när delleveranser av fulla orderrader accepteras men inte delkvantiteter av
enskilda orderrader.
 Andel artiklar som kan levereras direkt från lager – I denna definition
mäts enbart antalet artiklar som direkt levereras till kund mot alla artiklar
som kundorderna innehåller totalt tillsammans.
(Jonsson & Mattsson, 2005, s 112-114)
2.2.2.2

Leveransprecision

Enligt Jonsson & Mattsson, (2005, s 114) avser leveransprecision i vilken
utsträckning en leverans sker vid utsatt tid, det vill säga den tidpunkt som
leverantören har kommit överens med kunden om att leverera produkter.
Leveransprecision kan också benämnas leveranspålitlighet. Denna variabel avser
leveransförmågan för artiklar som inte lagerhålls färdigtillverkade utan som
konstrueras eller tillverkas direkt mot en kundorder. Det kan även gälla internt, till
exempel att lackeringen står stilla för att detaljer inte har levererats på utsatt tid till
lackeringen. Både för tidig och för sen leverans kan definieras som låg
leveransprecision.
Leveransprecision kan mätas genom antal leveranser på utlovad tidpunkt i
förhållande till totalt antal leveranser. Leveranstidpunkten kan definieras som till
exempel en dag eller ett tidsintervall. Med ett tidsintervall accepteras någon dag
för tidig eller för sen leverans. Hur två företag kommer överens om acceptansen
beror på produkten och behovet på produkten. Är produkten skrymmande eller
dyr så ska för tidig leverans undvikas. Ska produkten till exempel ingå i en
monteringsoperation accepteras inte för sen leverans. Om kunden ändrar
leveransdatum och leverantören skickar produkten på den nya, utsatta tiden så
räknas det som att ordern har levererats i tid. Skulle leverantören däremot ändra
leveranstidpunkt och kunden blir tvungen att acceptera den nya
leveranstidpunkten, så räknas det som för sen leverans eftersom det inte var ett
önskemål från kunden att ändra leveranstidpunkt. (Jonsson & Mattsson, 2005, s
114)
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2.2.2.3

Leveranssäkerhet

Begreppet leveranssäkerhet beskriver ett företags förmåga att leverera rätt vara i
rätt kvantitet och kvalitet. Den används också som ett serviceelement på grund av
att dess betydelse markant har ökat på senare år. Eftersom att Just-in-timetillämpningar (Just-in-time innebär direkt leverans av material vid exakt den
tidpunkt när materialet behövs) har kommit in på senare år finns det idag inte
utrymme för felaktiga leveranser i och med att lagerhållningen generellt håller på
att minskas. Ett enkelt sätt att förklara detta på är till exempel att en soffa som
levereras skadad inte är en soffa utan enbart ett stycke skrot.
En speciell variant av leveranssäkerhet är samtidig leverans och betydelsen av att
kunna leverera varor samtidigt är stor. Det gäller produkter med flera ingående
komponenter som är beroende av varandra, till exempel i McDonald’s fall. Saknas
en av de varor som McDonald’s behöver för att göra hamburgare är de andra
delarna av leveransen meningslösa. (Lumsden, 2006, s 262)
2.2.2.4

Leveranstid

Leveranstid brukar definieras som tiden från beställning till leverans. Det kan även
förekomma att den definieras som tiden från behov till tillfredsställelse, men det är
inte riktigt detsamma. Skillnaden är tiden mellan behov och beställning, vilken kan
vara relativt stor. Aktiviteter som leveranstid i tid innefattar är ordermottagning,
orderbehandling, planering, eventuell konstruktion, tillverkning och distribution.
Från kundens synvinkel är den totala leveranstiden mest intressant, vilket betonar
kundens väntetid.
För att uppnå korta leveranstider behövs korta tillverkningstider eller att det hålls
ett färdigvarulager för att tillfredsställa kundens önskemål. I detta fall kan inte
tillverkningen inkluderas i leveranstiden utan tillverkning måste ske mot prognos.
(Lumsden, 2006, s 261)
Begreppet leveranstid kan även användas i andra sammanhang, till exempel i
produktion som tiden från första processen till att den sista processen är klar.
(Rother & Shook, 2003, s 21)
2.2.2.5

Leveransflexibilitet

Leveransflexibilitet avser förmågan att anpassa sig till och tillmötesgå förändrade
kundönskemål i överenskommen och redan pågående order. Det kan till exempel
handla om förändrade leveranstidpunkter, orderkvantiteter, innehåll eller
konstruktion på levererad produkt.
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Det är skillnad på leveransflexibilitet före order och leveransflexibilitet under
order, det vill säga från orderingång till leverans. Leveransflexibilitet före order
kan vara att acceptera leveranstider som normalt sett inte används, leveranser av
mindre kvantitet än vad som är överenskommet, produktönskemål som inte är
densamma som överenskommet etcetera. Leveransflexibilitet under order ställer
högre krav på anpassning till ett nytt kundönskemål. Det kan till exempel vara att
tidigarelägga utleverans, leverera större kvantiteter av en order som redan är under
produktion eller att göra produktändringar i en produkt som har börjat tillverkas.
(Jonsson & Mattsson, 2005, s 116)
2.2.2.6

Leveransserviceindex

När ett företag har en perfekt leveransservice levereras order vid överenskomna
tidpunkter och det förekommer inget avvikande i kvantitet eller kvalitet. För att få
en uppfattning om hur stor andel av alla kundorder för en speciell kund, eller
produkt, som levererats korrekt kan ett leveransserviceindex räknas ut. Detta görs
till exempel genom att multiplicera procentsatserna för leveransprecision,
leveranssäkerhet och eventuellt något annat förekommande
leveransserviceelement. I den här uträkningen kan det även läggas till andra
leveransserviceprestationer efter leveransen, till exempel andelen korrekta fakturor
som fakturerats kunden och andelen kundorder utan returer. (Jonsson &
Mattsson, 2005, s 116)
2.2.3

Kapitalbindning

Kapitalbindning innebär att företag har kapital bundet i material eller produkter
som ännu inte blivit sålda. Allt material som finns på lagret är betalt och ligger och
väntar på att förbrukas. Kapitalbindning påverkar lönsamheten direkt och även på
ett indirekt sätt, det vill säga genom leveransservicen. Om lager skulle minskas för
mycket kan brist uppstå och då påverka leveransservicen.
”Den genomsnittliga kapitalbindningen uttrycker hur mycket kapital som är
bundet totalt sett i materialflödet eller uppdelat på förråd, produkter-i-arbete,
färdigvarulager och transporter etcetera.”(Jonsson & Mattsson, 2005, s 142)
Att ge ett exakt värde på kapitalbindningen är svårt eftersom lager konstant
varierar på grund av att produkter plockas in och ut från det. För att hantera detta
kan lagerdiagram användas för att räkna fram ett genomsnitt på antal produkter
som finns i lagret under året, även känt som medellagernivå (MLN). Genom att
multiplicera värdet per enskild produkt med MLN erhålls medellagervärdet
(MLV). Genom detta erhålls information om hur mycket kapital som finns bundet
i lagret i genomsnitt på ett år.
För att företag ska kunna jämföras med andra företag kan dessa siffror för MLN
och MLV vara missvisande. Detta eftersom olika verksamheter producerar olika
produkter och av olika värde. Därför finns ett förhållande som heter
lageromsättningshastighet (LOH). Beräkning av LOH enligt Oskarsson et al.,
(2006, s 190):
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LOH innebär antalet gånger som genomsnittlagret omsätts och oftast gäller detta
för ett år. Misstaget att beräkna efterfrågan efter försäljningspriset och
medellagervärdet efter på varans självkostnad bör undvikas. För att erhålla en
korrekt uträknad LOH bör efterfrågan och medellagervärdet ha samma
värderingsprincip det vill säga att man utgår för kostnad sålda varor och inte
försäljningspriset. LOH är ett väldigt bra sätt att jämföra företag med varandra,
men även för att få en uppfattning om det enskilda företaget.
(Jonsson & Mattsson, 2005, s 142-144)

2.3 Slöseri
Vid effektivisering av flöden så handlar det om att eliminera slöseri. Inom Lean
finns det tre grundslöserier, de så kallade tre M:en, intressantast för rapporten är
Muda och Mura. De tre M:en illustreras i Figur 2-3 och de är följande
 Muda – Är en term för icke värdehöjande arbete. Muda är till exempel
onödiga moment som inte bidrar till något värdehöjande på produkten.
Det finns sju sorters slöserier som organisationer ska ”jaga” vilka finns
beskrivna längre ned i detta avsnitt.
 Muri – Innebär överbelastning av människor och maskiner. Att överbelasta
människor orsakar kvalitets- och säkerhetsproblem medan överbelastning
av maskiner orsakar stillestånd och felaktiga produkter.
 Mura – Handlar om att skapa en jämn arbetsbelastning, ”I normala
produktionssystem blir det ibland mer arbete än människor och maskiner
kan hantera, medan det andra gånger blir brist på arbete”(Liker, 2009, s
146). Orsak till ojämnhet är oregelbunden beläggning av produktionen i
form av variation i produktionsvolymer, stillestånd, defekta komponenter
eller brist på dem.
(Liker, 2009, s 146)
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Figur 2-3: De tre M:en (Liker, 2009, s 147).

Slöserierna (Muda) som verksamheter ska ”jaga” enligt Lean Produktion är
följande:
1. Överproduktion: Produktion av produkter som ingen beställt skapar lager
som kostar pengar.
2. Väntan: Att operatörer väntar vid en maskin till dess att den är färdig eller
väntan på produkter för att kunna fortsätta med arbetet.
3. Onödiga transporter eller förflyttningar: Att förflytta produkter långa sträckor,
som är i arbete, inom företaget eller att placera produkter i lager mellan två
processer.
4. Överarbetning eller felaktig bearbetning: Onödig eller extra bearbetning av
komponenter på grund av dåliga verktyg eller dålig produktframtagning.
5. Överlager: Onödigt mycket råvaror, för mycket produkter i arbete eller för
mycket färdiga produkter som står och väntar på att bli sålda.
6. Onödiga arbetsmoment: Olika moment som är onödiga vid en arbetsplats, till
exempel att leta/sträcka sig efter komponenter och att gå.
7. Defekter: Produktion av defekta komponenter, omarbetningar och
reparationer av komponenter som tar tid, hantering och energi.
(Liker, 2009, s 50-51)
Den uppgift som företag ofta missar är att stabilisera systemet, det vill säga skapa
’utjämning’ och på så sätt eliminera slöseriet Mura. Att utjämna produktionen och
planeringen kallas heijunka. När heijunka tillämpas tillverkas inte produkter enligt
det faktiska inflödet av kundorder, som kraftigt kan variera upp och ner, utan
samtliga order summeras under en viss period och jämnas ut. Detta bidrar till att
samma antal och samma mix av produkter görs varje dag. Fördelar som kan
uppnås med heijunka är:
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 Flexibilitet att tillverka det kunderna vill ha.
 Minskad risk för osålda varor.
 Balanserat utnyttjande av arbetskraft och maskiner.
 Utjämnad efterfrågan på processer uppströms och på leverantörer.
(Liker, 2009, s 147-148 och 152)
För att identifiera slöserier används, inom Lean, ett viktigt verktyg som heter
värdeflödesanalys.

2.4 Värdeflödesanalys
Författarna av denna rapport har valt att benämna kartläggningen av nuläget i
produktionen för värdeflödeskartläggning och framtagningen av det framtida läget
som analys av värdeflödeskartläggningen. Författarna har valt att benämna
kartläggningen av nuläget i produktionen, analysen av kartläggningen och
framtagningen av det framtida läget för värdeflödesanalys eftersom en analys av
kartläggningen görs för att kunna skissa på ett framtida läge. De referenser som
har använts för detta delkapitel benämner kartläggningen av nuläget i
produktionen, analysen av kartläggningen och framtagningen av det framtida läget
för värdeflödeskartläggning.
En värdeflödesanalys är ett verktyg som skapades av Toyota för att företaget
skulle kunna kartlägga nuläget i deras produktion samt skapa ett framtida, eller
idealt, läge för produktionen. Värdeflödeskartan visar nuläget av
produktionsflödet på en produkt/produktfamilj. Efter att en
värdeflödeskartläggning har gjorts analyseras kartan och ett framtida läge tas fram.
(Rother & Shook, 2003, se Introduction)
När verksamheter gör en värdeflödesanalys ska den hjälpa verksamheten att göra
hållbara, systematiska förbättringar som eliminerar slöseri, men även identifiera
källan till slöserierna och eliminera dem. Verktyget är till för att företag ska lägga
uppmärksamhet till flöden och hjälpa företaget att se dem. (Rother & Shook,
2003, se Introduction)
Ett värdeflöde är alla aktiviteter (både värdeskapande och icke-värdeskapande)
som behövs för att ta en produkt genom produktionen. Detta gäller både
produktions- och informationsflödena från leverantör till kund
(Rother & Shook, 2003, s 3)
”Imagine that we place a red sticker on a piece of raw material (such as a coil of
steel, or bar stock) when it arrives at the factory. We can track this piece through
all of the activities (those that add value and those that do not add value) until it is
shipped to the customer” (Duggan, 2002, s 7).
Enligt Duggan, (2002, s 7) genomförs en värdeflödesanalys på följande sätt:
 Välj en produkt/produktfamilj.
 Kartlägg nuläget på flödet.
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 Skapa ett framtida mål för flödet genom att använda Leantekniker.
 Skapa en implementationsplan för att nå det framtida målet.
 Implementera den framtida målsättningen genom strukturerade och
kontinuerliga förbättringar av aktiviteterna.
En värdeflödeskarta skapas genom att undersökaren tar en tur i verkstaden där
processer identifieras (processtart och -avslut samt var flödet stannar och var lager
bildas). I varje process kan data samlas in i en så kallad databox där datan i
databoxen är valfri. Hur databoxen samt övriga symboler i en värdeflödeskarta ser
ut finns i Bilaga 6. Typiska data i databoxen enligt Duggan, (2002, s 7) är till
exempel:
 Cykeltid (den tid det tar mellan två färdiga produkter i en process).
 Ställtid (den tid det tar ett ställa om en produktionsutrustning från
tillverkning av en produkt till en annan typ av produkt).
 Antal operatörer vid en viss process.
Orsak till varför värdeflödesanalys är ett viktigt verktyg enligt Rother & Shook,
(2003, s 4) är:
 Den hjälper till att se mer än en process i produktionen. Hela flödet
illustreras.
 Den hjälper till att se mer än slöserier. Kartläggningen gör att källan till
slöserierna syns.
 Värdeflödeskartläggningen bidrar till ett gemensamt språk när det gäller
tillverkningsprocesser.
 Flödet blir synligt så att det kan diskuteras, annars kan många detaljer och
beslut på verkstadsgolvet försummas.
 Den knyter ihop Leankoncept och -tekniker.
 Värdeflödeskartläggningen skapar en bas för implementationsplanen.
 Den visar kopplingen mellan material- och informationsflödet.
 En värdeflödeskartläggning är mer användbar än kvantitativa verktyg och
layoutdiagram som bara visar till exempel en summa av icke-värdeskapande
steg, ledtid, transportsträckor och lagersaldo. Värdeflödeskartläggningen är
ett kvalitativt verktyg som i detalj visar hur ett företag skall göra för att
skapa flöde. Siffror skapar en bra verklighetsuppfattning om hur nuläget
ser ut samt att värdeflödeskartläggningen visar var en verksamhet skall göra
en förbättring för att påverka dessa siffror.
Följden av en värdeflödesanalys blir att styra flödet mot det önskade läget i
produktionen och detta görs genom att tillämpa olika Leantekniker.
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2.5 Flödesstyrning
Ett vanligt sätt att karakterisera flödesstyrning är att skilja mellan pull- och
pushbaserad styrning. Alternativt kan det uttryckas som att skilja mellan
flödesstyrning baserad på behovssug eller på planeringstryck. I Figur 2-4 illustreras
skillnaden mellan push och pull. (Jonsson & Mattsson, 2005, s 332)
Varje del i flödet måste få nödvändig information för att materialflödet ska kunna
fungera. Detta informationsflöde stödjer och driver materialflödet. Att arbeta med
informationsflödet är en viktig del för att materialflödet ska fungera. (Oskarsson et
al., 2006, s 23)

Figur 2-4: Push- och pullbaserad styrning (modifierad efter Jonsson & Mattsson,
2005, s 333).

Att skapa ett flöde över hela försörjningskedjan kan enligt Srinivasan, (2004, s 62)
summeras enligt följande:
 Ett pushsystem schemalägger produktionen och låter lagret suga upp
variationen, medan ett pullsystem håller lagret konstant och låter
kundorderstocken eller kapaciteten suga upp variationen.
 Många verksamheter använder prognoser för att styra produktionen.
Istället bör verksamheter använda prognoser för att planera tillverkningen
och sedan invänta pullsignaler som sätter igång den. Företag som använder
pullsystem har jämnare flöde än företag som använder pushsystem.


Reducerade ledtider leder till ett förbättrat flöde.

2.5.1

Tidsbegrepp

Takttid
Grundläggande för att skapa flöden är att veta med vilken takt kunderna
efterfrågar de önskade produkterna. Ett väldigt bra sätt för att förverkliga detta är
genom att ta reda på takttiden som finns. Takttiden visar då hur ofta kunden
efterfrågar produkter. Takttiden sätter en norm på hur lång tid bearbetningen i
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varje station får ta, men det går att kompensera detta genom att en station tar mer
tid och annan mindre. På så sätt kompenseras detta även genom flödet. Det som
önskas är att minimera stationerna i ett produktionssystem. Om det finns två
stationer som tar mindre tid än takttiden borde det undersökas om det finns
möjlighet att sätta ihop stationerna rent tidsmässigt, fysiskt eller dra ner på antalet
stationer. Genom detta kan antalet stationer i produktionssystemet minimeras.
Enligt Srinivasan (2006, s 157) beräknas takttiden enligt följande:

Ett exempel är om det till exempel finns 400 minuter tillgängliga per skift och
efterfrågan är 20 stycken per skift, så leder det till att takttiden blir 400/20 = 20.
Detta exempel visar att en ny produkt skall komma ut ur produktion var 20:e
minut.
En av de största orsakerna till användningen av takttiden är att matcha det egna
företagets produktion med kundens efterfrågan. ”One of the main uses of the takt
time calculation is to match internal resources to external demand .” (Srinivasan,
2004, s 158)
När en takttid finns tillgänglig skapar det enligt (Ballé & Ballé, 2005, s 79) även
underlag till det minsta antalet operatörer som kommer att behövas för att
produktionssystemet ska fungera:

Exempel på hur många operatörer som bör användas uträknas enligt följande:
 Den totala operationstiden på produkten är 40 minuter och takttiden ligger
på 15 minuter. Genom uträkning (40/15) erhålls siffran 2,67 och när siffror
i decimalform erhålls avrundas siffran uppåt eftersom det handlar om
antalet människor och det går inte att använda 0,67 människor.
Detta leder till att det skulle behövas tre stycken operatörer för att
produktionssystemet ska fungera. Med användning av denna metod tas ingen
hänsyn till om hur tung själva arbetsuppgiften är, (Ballé & Ballé, 2005, s 79)
Eftersom beräkningen ovan inte tar en hänsyn på hur många operatörer behövs
på en lina uppstår problemet att det inte vets hur många operatörer som ska
använda. För att hantera detta problem bör utformning av linan göras och detta
kallas för linjebalansering. Linjebalansering utgår ifrån att arbetsstationer som
ingår i linan helst ska ha lika stort arbetsinnehåll. Hänsyn måste tas till
operationsföljden och till så kallade precedensrelationer. Precedensrelation kan till
exempel vara att en profil måste slipas innan den bockas. Linjebalansering görs
oftast i form av att minimera antalet arbetsstationer vid en given cykeltid.
Cykeltiden erhålls ur marknadens efterfrågan och för varje cykeltid finns det ett
minsta antal stationer. (Olhager, 2000, s 130- 131)
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Cykeltid
Cykeltid är tiden mellan två färdiga artiklar i en process.”How often a part or
product actually is completed by a process.” (Rother & Shook, 2003, s 21)
Ledtid
Ledtid är den tid det tar för en artikel att antingen gå genom alla steg i en station
eller genom ett helt produktionsflöde, från start till slut. (Rother & Shook, 2003, s
21)
Operationstider
Operationstider ger viktig information för kapacitetsbehovsplaneringen och har
direkt påverkan på kapacitetsdimensioneringen. Operationstiden utgörs oftast av
tre komponenter och dessa är stycktid, ställtid och partistorlek(Q). Operationstid
kan erhållas enligt följande ekvation


(Olhager, 2000, s 90)
Värdeadderande tid
Värdeadderande tid är den tid som operatören eller maskinen tillför värde på
produkten som kunden är villig att betala för och denna tid tas fram genom
tidtagning vid stationen. (Rother & Shook, 2003, s 21)
Stycktid
Stycktiden definieras som bearbetningstiden per detalj. (Olhager, 2000, s 90)
Sammanfattning
Vid en framläggning av en värdeflödeskarta så används dessa tider för att en
uppfattning erhålls om hur produktionen ser ut. Förhållandet mellan dessa tider
kan varierare beroende på hur den befintliga produktionen ser ut. Värdeadderande
tid är en tid tas fram genom tidtagning vid varje station i den befintliga
produktionen. I Figur 2-5 illustreras förhållandet mellan cykeltid och takttid när
produktionen är som en lina. Där cykeltiden och takytiden är desamma eftersom
produktion sker i följd

Figur 2-5: Relation mellan tidsbegreppen inom Lean där processer kommer i följd
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I Figur 2-6 illustreras förhållandet mellan cykeltid och taktid när processer är
placerade parallellt med varandra men tillverkar inte samma artikel, de två
artiklarna som kommer ur processerna ingår i slutprodukten X. I detta fall så visas
det att taktiden är lika lång som den process som har längst cykeltid. (Rother &
Shook, 2003, s 21)

Figur 2-6: Relation mellan tidsbegreppen när processerna tillverkar olika artiklar till
en slutprodukt
2.5.2

Pullsystem – ett system inom Lean Produktion

Företag bör använda prognoser för att planera och pullsignaler (’pull’ betyder
’dra’) för att verkställa. Verksamheter som använder pullsystem har mindre
produktionsvariationer i systemet än vad ett jämförbart företag har som använder
pushsystem. Det är också önskvärt att företag använder pullsignaler för att beställa
råmaterial från företagets leverantörer.
Pullsystemet kan illustreras enligt följande:
1. Kunden drar produkter från företaget
2. Företaget tillverkar produkter för att ersätta produkter som har blivit
konsumerade
3. Företaget drar råmaterial från leverantören
Detta betyder inte att produkter tillverkas från grunden för att möta kunders
efterfrågan. Ett alternativ som en verksamhet kan använda för att göra
pullsystemet effektivt är RAP-principen (Raw As Possible) och betyder ”så rå som
möjligt”. Det innebär att verksamheten håller ett litet lager, helst halvfabrikat
istället för helt färdiga produkter, för att kunna besvara kunders behov.
Flöde och ledtid är två viktiga begrepp inom pullsystemet. Finns det inget flöde
eller om det är obalans i flödet resulterar det i långa ledtider. Tvärtom kan sägas
att långa ledtider på produkter resulterar i att inget flöde finns i produktionen. Om
en organisation snabbt kan svara på variationer i efterfrågan medför det också att
variationer i produktionen och lagret blir reducerade.
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Förmågan att kunna besvara fluktuationer i efterfrågan ligger i att göra små
justeringar i produktionen, vilket främjar produktionsflödet. Å andra sidan, om
större justeringar vidtas bidrar det till ett ojämnt flöde.
Ett sätt att reducera ledtiden för hela försörjningskedjan är att ha ett
färdigvarulager. Detta leder till att företaget snabbt kan leverera det som
efterfrågas, med andra ord drar kunden produkter från företaget. Att tillverka
produkter mot lager kan leda till negativa följder, till exempel att The Coca Cola
Company tillverkar drycken Coca Cola mot lager, men kunden vill ha drycken
Sprite istället. De negativa följderna, i detta fall, är att företaget står med ett lager
osålda Coca Cola-drycker.
(Srinivasan, 2004, s 60-61)
2.5.3

Pushsystem – ett traditionellt system

Pushsystem (’push’ betyder ’trycka på’) är ett system som kontrollerar flödet.
Verksamheter som använder sig av systemet producerar eller levererar produkter
utan hänsyn till nästkommande process (kund eller internt) av det som produceras
eller levereras. Systemet styrs oftast av ett schema (grundat på kundorder eller
prognos) där angivelse om kvantiteter finns med. ”The push approach is a
common way for processes to be managed, and often seems a sensible
option”(Harrison & van Hoek, 2008, s 185).
Pushsystem nämns ofta i samband med företag där tillverkning görs mot lager,
ledtiderna är långa, kvalitetsproblem uppstår och maskinparken går sönder. Det
anses bättre och säkrare att tillverka produkter mot lager om problem med
tillverkningen skulle uppstå. Systemet bidrar inte till företagets förmåga att hantera
variationer i efterfrågan, vilket medför att företaget blir oflexibelt. Detta leder till
att företag erhåller överdrivna kostnader och möjligheterna för förbättring förblir
dolda. (Harrison & van Hoek, s, 2008, 184-185)
2.5.4

Konsignationslager

Konsignationslager innebär att leverantören kontrollerar lagernivåerna hos kunden
och fyller på lagret efterhand som förbrukning sker. Först efter att kunden har
plockat ut en artikel i lagret sker en betalning till leverantören, det vill säga de äger
artikeln fram till dess att kunden förbrukar artikeln.
När kunden plockar en artikel från lagret generar det en pullsignal till leverantören.
Detta ger leverantören en klarare bild av efterfrågan och underlättar dennes
produktionsplanering.
(Srinivasan, 2004, s 82)
2.5.5

Vendor Managed Inventory

Vendor Managed Inventory (VMI) är i grunden ett logiskt koncept där det handlar
om att leverantören är ansvarig för lagerpåfyllnaden hos sin kund. ”VMI has
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excellent potential to reduce inventories and stockouts in the supply chain.”.
(Srinivasan, 2004, sid 83)
Genom att lägga ansvaret på leverantören, när ansvaret gäller lager, ges
möjligheten till denne att planera sin egen produktion. Detta skapar möjligheter
för att minsta lager och kapitalbindning. Leverantören har en fri insikt hos
kundens lager för att se vilket status lagret har och detta sker vanligen genom
Electronic Data Interchange (EDI). Genom att ha denna förbindelse minimeras
transaktioner exempelvis i form av att ingen behöver sitta på inköpsavdelningen
och avropa inköpsorder.
Leverantören ska besöka kunden regelbundet för att se hur det ser ut i
verkligheten. Detta görs för att skapa en verklighetsbild av lagret och genom detta
erhålls information om vilka produkter som prioriteras. I och med detta blir det
smidigare för leverantören att veta vilka produkter som prioriteras hos kunden
samt att det bidrar till att produktionsplaneringen hos leverantören blir desto
enklare genom minimering av lager. Dessutom erhålls kunskap om när den egna
verksamheten ska införskaffa material. VMI ger en större möjlighet att hantera
fluktuationer i efterfrågan.
Den vanligaste kontakten som företag har med varandra är mellan
inköpsavdelning och försäljningsavdelning på respektive företag. När VMI finns
blir leverantören betydligt mer involverad i kundens produktion, det vill säga att
leverantörens produktion blir betydligt lättare att planera vilket illustreras i Figur
2-7.
(Srinivasan, 2004, s 82-84)

Figur 2-7: VMI (modifierad efter Srinivasan, 2004, s 84).
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2.5.6

Först in, Först ut

Först in, Först ut (FIFU) är en princip vid hantering av lager för att utjämna
liggtiden på material som ligger i lagret/lagerplatsen. Principen är den att
produkter som först anländer till lagret är de första som lämnar lagret vid behov,
vilket betyder att allt material plockas i ordningsföljd. Genom tillämpning av
denna princip erhålls en liggtid som är densamma för all material med hänsyn på
att utplockningshastigheten är densamma under en period. (Lumsden, 2006, s 455456)
Vid tillämpning av FIFU-principen blir en lagerplats strukturerad. En tillämpning
av FIFU-principen på en bana bidrar till att material ställs på och plockas av i en
ordningsföljd. Rother & Shook, (2003, s 48) säger att en FIFU-bana även
förhindrar överproduktion. Överproduktionen förhindras genom att sätta ett
begränsat antal platser på FIFU-banan, vilket i sin tur stoppar föregående stations
tillverkning när FIFU-banan är fylld.
2.5.7

Supermarket

Supermarket är en metod som används när enstycksflödet inte kan tillämpas. Är
det tvunget att producera artiklar i batcher används supermarket som metod för
att styra produktionen av dessa. Supermarket länkar föregående station med den
efterkommande så att den stationen styr den föregående stationens produktion.
Genom denna metod tillverkar processen innan supermarketen inte mer artiklar
än vad processen efter behöver. Metoden tillämpas ihop med ett kanbansystem
för att skapa ett pullsystem. Ett kanbankort skickas när en batch har tömts från
supermarketen och då drar produktionen av nya artiklar igång eller att påfyllning
av komponenter görs. (Rother & Shook, 2003, s 46)
2.5.8

Kanban

I Lumsden, (2006, s 427) står det att en förklaring till kanbansystem är att det till
exempel i produktionen finns kanban som skickas till antingen en lagerpunkt, en
annan produktionsavdelning eller någon annan avdelningen som har till uppgift att
förse produktionen med material. Detta sker när produktionen är i behov av
material och skickandet av kanban fungerar då som en signal att material behövs
till produktionen. Enligt Rother & Shook, (2003, s 46) kan kanban användas för
olika syften, till exempel kan det fysiska kortet vara en signal som skickas när
produktion ska ske (produktionskanban) eller att det signalerar att en station
behöver fyllas på med material (transportkanban).
Som kanban kan ett kort, en pall, en boll eller en låda användas så länge
innebörden är klar, det vill säga att när till exempel ett kort anländer kan det vara
underförstått (eller skrivet) att det gäller en viss artikel och ett visst antal som ska
skickas eller börja tillverkas. Anländer en pall eller en låda signalerar den att den
ska bli påfylld. Detta leder till att rätt material kommer till rätt plats vid rätt tid.
Kanban kan också användas verksamheter emellan, där kort eller motsvarande
signal drar åt sig produkterna vid behov. (Lumsden, 2006, s 427-428)
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Kapitel 3
Metod och genomförande
Här beskrivs metoden som har använts och hur författarna har gått tillväga under
fallstudiens gång.
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3 Metod och genomförande
Gruppen beslutade att använda en metod som heter värdeflödesanalys för att
kartlägga nuläget, analysera nuläget och skissa på ett framtida läge för
produktionen av Ericsson-ramarna.
”It is used…to depict current and future, or ‘ideal’ states in the process of
developing implementation plans to install lean systems” (Rother & Shook, 2003,
se Introduction).
Ur en värdeflödeskartläggning erhålls material- och informationsflödet i den egna
produktionen, men även verksamheter emellan. Informationen kan till exempel
skickas elektroniskt, manuellt, dagligen eller veckovis. Värdeflödeskartläggningen
visar om den egna verksamheten använder sig utav pull- eller pushsystem i
produktionen, på vilket sätt och hur ofta informationen skickas ut till processerna,
hur ofta inleveranser sker från leverantörer och utleveranser till kund, liggtiden för
produkten mellan processerna, den värdeadderande tiden i varje process,
cykeltiden i varje process, stycktiden i varje process samt att det finns en frihet att
välja vilken data som ska användas i databoxarna.
Därefter analyseras kartläggningen och ett framtida önsketillstånd för företaget tas
fram. Denna analys av värdeflödeskartan visar vad som bör
implementeras/förändras för att förbättra flödet.
Anledningen till att värdeflödesanalys valdes som metod var att den ansågs vara
den metod som visade den mest klara bilden av hur i produktionen ser ut i
dagsläget. Värdeflödesanalysen är också lätt att förstå i form av att allt visas på en
karta som är lättbegriplig.
Typ av studie som författarna har gjort för att kunna genomföra projektet är
fallstudie. Gruppens arbetsgång och de metoder som använts under projektets
gång finns beskrivet i avsnitt 3.2 samt åskådliggörs det i Figur 3-1.

3.1 Mål med metoden
När värdeflödeskartläggningen är färdig ska informationen i denna ligga till grund
för förbättringsförslag i produktionen för Ericsson-ramen.
Värdeflödeskartläggningen ska användas som ett underlag för identifiering av
eventuella slöserier, till exempel Ericsson-ramens liggtid mellan olika aktiviteter i
produktionen.

3.2 Insamling av empiri
För att samla in data för ett projekt finns fyra olika källor av information och
dessa är enligt Yin (2009, s 112)
 Dokument
 Intervju
 Direkt observation
 Arkivmaterial
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Övriga källor som gruppen har använt för att samla in information är instrument
och litteratur.
3.2.1

Litteratur

Gruppen har läst litteratur som bidrar till att nå syftet med examensarbetet.
Exempel på litteratur som gruppen har använt ligger inom områdena
produktionsutveckling och logistik. Valet av litteratur utgicks från
utbildningsprogrammets diverse kurser samt rekommendationer från handledaren
och examinatorn för examensarbetet.
3.2.2

Direkt observation

”Under ett fältbesök på ’platsen’ för fallstudien får man möjlighet att göra direkta
observationer” (Yin, 2009, s 120). Direkta observationer har gjorts genom att
analysera produktionsflödet och visualisera hur produkten har förflyttats i
produktionen. Detta gjordes för att skapa en grund för värdeflödesanalysen.
3.2.3

Dokument

Enligt Yin, (2009, s 113) kan dokument till exempel vara interna dokument som
finns på bolaget. Gruppen har använt interna dokument för att bland annat erhålla
information om försäljningsprognoser, antal skift per avdelning och antal
operatörer per skift och avdelning. En annan typ av dokument
(datainsamlingsblankett), som gruppen har skapat, är för verkstadspersonalen i
produktionen som arbetar med Ericsson-ramarna. I denna har personalen fyllt i
när produkten har anlänt till en aktivitet, när aktiviteten startar och slutar samt när
produkten lämnar aktiviteten. Dokumentet som fylldes i av personalen är i
pappersform.
3.2.4

Intervjuer

I samband med fallstudier utgör intervjuer en viktig informationskälla. Vid en
intervju finns det två uppgifter som bör göras och det är att i grova drag följa den
ordning i frågorna som anges i fallstudieprotokollet samt att formulera de
konkreta frågorna utan att skapa några skevheter. Detta ska se till att målet med
frågorna uppnås. (Yin, 2009, s 116-117)
Gruppen har också inhämtat information genom intervjuer. Intervjuerna
skickades i förväg till intervjuobjekten och frågor som har dykt upp i efterhand har
lagts till i intervjudokumentet. Intervjuer har genomförts med
produktionsplaneraren och de två produktionsteknikerna (som ansvarar för olika
stationer i produktionen) för att komplettera informationsinsamlingen, se Bilaga 1
och 2.
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3.2.5

Arkivmaterial

I Yin, (2009, s 116) står det att arkivmaterial kan vara kartor och översikter som
beskriver geografiska drag eller var enheter finns placerade. Arkivmaterial som
författarna har använt under projektets gång är en karta över layouten i
produktionen. Denna har använts för att kunna kartlägga var i produktionen
stationerna är placerade samt att kunna visa hur produkten förflyttas i verkstaden.
3.2.6

Instrument

För att projektet ska vara valid har instrument används för att skapa en
uppfattning om vad det är som mäts. Tidtagarur har använts för att mäta
bearbetningstider, cykeltider och den värdeadderande tiden på en produkt, medan
operatörerna fyllde i hur lång tid aktiviteten tog (datainsamlingsblanketten).
Stegräknare har använts för att mäta avstånd i verkstaden (omvandling till enheten
meter gjordes automatiskt av stegräknaren). Måttband har använts för att mäta
måtten på ramen.

3.3 Analysmetod
När värdeflödeskartläggningen var färdig analyserades den för att identifiera
förbättringar i produktionsflödet. I Figur 3-1 illustreras arbetsgången och metoder
som gruppen haft. Litteraturer som ansågs vara lämpliga att utföra arbetet
anskaffades. Insamlingen av data som ansågs väsentlig för
värdeflödeskartläggningen insamlades med intervjuer och arkivmaterial samt att
värdeflödeskartan kompletterade av en datainsamlingsblankett. Operatörerna vid
stationerna fyllde i blanketten, där information om liggtid mellan stationerna och
hur lång tid batchen som följdes tog i varje station. Värdeflödeskartan
presenterades för företaget och godkändes för att minimera missförstånd så att
gruppen kunde utgå från en godkänd värdeflödeskarta när väl
förbättringsförslagen skulle tas fram. Datan genomarbetades och analysen skedde
genom diskussioner mellan gruppmedlemmarna eftersom dessa fick fria händer att
komma fram med förslag som bör förbättra den interna leveransprecisionen.
Litteraturer användes också för att få idéer om vad som skulle kunna göras för att
förbättra den interna leveransprecisionen.
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Figur 3-1: Gruppens arbetsgång och metoder under projektet.
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Kapitel 4
Nulägesbeskrivning
I detta kapitel ges en företagsbeskrivning, såsom kunder, produkter och tjänster
samt en beskrivning av Ericsson-ramen, hur ramens produktflöde ser ut samt
vilka stationer den går igenom.
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4 Nulägesbeskrivning
4.1 Företagsbeskrivning
AQ AB ingår i koncernen Aros Quality Group, som är en leverantör av
komponenter och system. I koncernen finns totalt cirka 2 500 anställda i Sverige,
Bulgarien, Kina, Estland, Polen och Italien. Omsättningen för koncernen ligger på
cirka 2 miljarder SEK. Inom koncernen finns rörelsedrivande bolag som vart och
ett utvecklar sin speciella kompetens och strävar efter att erbjuda
kostnadseffektiva lösningar för sina kunder. Koncernen har två affärssegment:
 Komponenter – Producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer,
stansad plåt och formsprutad termoplast.
 System – Utvecklar och producerar kraft- och automationslösningar i nära
samarbete med kunden.
AQ AB har kontor och produktion i Vaggeryd, Småland. Företaget fokuserar på
tillverkning av kompletta produkter inom till exempel telekommunikation,
kommersiella varu- och tjänsteautomater, infrastruktur, ventilation, kraft/energi
och fordon. Företaget erbjuder sina kunder lösningar inom mekanisk design,
industrialisering och tillverkning av plåtprodukter.
AQ AB har en produktionsyta på 21 500 m², där plåtbearbetning med
efterföljande montering är företagets mest använda tillverkningsmetoder.
Företaget hade år 2009 191 anställda och en omsättning på nästan 300 miljoner
SEK. Exempel på kunder är Ericsson AB, Banqit, JEDE, Dresser Wayne,
Plockmatic, Munthers och SAAB, där Ericsson AB är företagets största kund.
(AQ Enclosure Systems AB)

4.2 Kunder
AQ AB levererar produkter till ett flertal kunder, både i Sverige och utomlands.
Här beskrivs fyra stycken av företagets största kunder.
4.2.1

Ericsson AB

Ericsson AB är en världsledande leverantör av utrustning till telekommunikation,
såväl fast telefoni som mobiltelefoni. År 2009 hade verksamheten 82 493 anställda
och en omsättning på 206,5 miljarder SEK. Företaget har kunder i över 175
länder, där Ericsson AB servar med nätverksutrustning för över 1 000 stycken
olika nätverk. Dessutom går 40 % av alla mobilsamtal genom bolagets system.
Ericsson AB är en utav få verksamheter i världen som kan erbjuda standardiserade
lösningar för mobilkommunikation. (Ericsson, 2010)
4.2.2

Banqit AB

Banqit är en global leverantör av automatiska kontanthanteringssystem. Företaget
erbjuder innovativa lösningar för banker, säljare och för företag som transporterar
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kontanter. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, Kista, och år 2009 hade det 36
anställda och en omsättning på drygt 100 miljoner SEK. (Banqit)
4.2.3

JEDE AB

JEDE AB är en av Europas största leverantörer av kompletta fikalösningar för
arbetsplatser. Företaget erbjuder ett brett utbud av kaffe- vatten- och
varuautomater och företaget har sitt huvudkontor i Mariestad. JEDE AB ingår
även i Nestlé-koncernen där även Kaffeknappen, Nestlé Professional och
Hemglass finns med. År 2009 hade JEDE AB 157 anställda och en omsättning på
drygt 365 miljoner SEK. (JEDE)
4.2.4

Dresser Wayne AB

Dresser Wayne AB är en stor tillverkare av bensinpumpar. Företaget grundades
1891 i Austin, USA och har tillverkning världen över, till exempel i orter som
Malmö, Shanghai, Austin och Rio de Janeiro. År 2009 hade företaget 365 anställda
och en omsättning på drygt 822 miljoner SEK i Sverige. (Dresser Wayne, 2011)

4.3 Produkter och tjänster
AQ AB tillverkar produkter inom områdena kommersiella varu- och
tjänsteautomater, ventilation och kraft/energi samt infrastruktur. Produkter inom
området kommersiella varu- och tjänsteautomater är bankomater,
dryckesautomater, återvinningssystem och bensinpumpssystem. Inom området
ventilation och kraft/energi tillverkas värmeväxlare, befuktningssystem och
luftkonditionering. Produkter som tillverkas inom området infrastruktur är system
för telekom- och fordonsindustrin. En del av produkterna återfinns i Figur 4-1.
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Figur 4-1: Produkter.

Tjänster, eller lösningar, som AQ AB erbjuder sina kunder är
produktionsprocesser, design, produktintroduktion och industrialisering.
Tjänster inom produktionsprocesser som företaget erbjuder är:
 Laserskärning
 Excenterpressning
 Stansning
 Kantbockning
 Sammanfogning
 Ytbehandling
 Montering
 Integration
 Test
Inom design erbjuder AQ AB sina kunder egen konstruktionsenhet för
framtagning av allt från enkla detaljer till system samt värdeanalyser och
omkonstruktion av befintliga produkter. Inom produktintroduktion erbjuder
företaget inarbetade processer för att gå från projekt till volymproduktion på ett
kostnadsmedvetet och kvalitetssäkrat sätt. Inom industrialisering erbjuds stor
erfarenhet av globala transferprojekt till lågkostnadsländer. (AQ Enclosure
Systems AB)
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4.4 Produktbeskrivning
Nedan följer en beskrivning av den produkt som har studerats, den så kallade
Ericsson-ramen. Produkten består av komponenter tillverkade hos AQ AB och
även inköpta komponenter. Ramen är en del av de telemaster som Ericsson AB
installerar. Ericsson AB köper bara själva ramen och fyller sedan denna med
elektronikkomponenter och ramen levereras till Sverige och Indien.
4.4.1

Komponenter

Ericsson-ramen består av egentillverkade och inköpta komponenter. När alla
komponenter summeras går det åt 26 stycken för att tillverka en Ericsson-ram. Av
dessa 26 komponenter finns ett antal av mindre betydelse för helhetsbilden av
produkten. Till exempel etiketter, skruvar och emballage. Dessa är
standardkomponenter, men komponenterna är minst lika vitala för att kunna
producera en Ericsson-ram hos AQ AB. Komponenterna som tas med i
rapporten är till för att skapa en bild av hur Ericsson-ramen ser ut och hur ramens
utvalda detaljer ser ut.
4.4.1.1
Egentillverkade komponenter
Figur 4-2, och ”Front-plate”, se Figur 4-3.

Två av komponenterna som AQ AB använder för att tillverka en Ericsson-ram
tillverkas internt. Dessa två är ”Mounting-plate”, se

Figur 4-2: Mounting-plate.

Figur 4-3: Front-plate.
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Mounting-plate och Front-plate tillverkas av inköpt plåt. Eftersom AQ AB har ett
par varianter av plåtstorlekarna, så varierar antalet tillverkade Mounting-platear
och Front-platear per plåt. När det gäller Mounting-plate varierar kvantiteterna
mellan 6-7 stycken per plåt eftersom denna komponent är stor. När det gäller
Front-plate tillverkas den i kvantiteter om 24 eller 27 stycken per plåt.
4.4.1.2

Inköpta komponenter

Till AQ AB levereras fyra olika profiler, se Figur 4-4, Figur 4-5, Figur 4-6, som
ingår i Ericsson-ramen och kommer i olika utseenden och dimensioner, allt från
pyramid till rektangulära. Profilerna är grunden till Ericsson-ramen och används
både på långsidorna och på kortsidorna. Dessa fyra profiler kommer från en och
samma leverantör i Sverige där leveranser sker veckovis till AQ AB.

Figur 4-4:Profil kortsida.
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Figur 4-5: Profil långsida.

Figur 4-6: Profil vänster/höger.

En av profilerna, se Figur 4-5, fylls på genom VMI. Leverantören fyller på lagret
konstant efterhand som AQ AB plockar ut denna komponent. Resterande profiler
beställs in med hjälp av affärssystemet och kvantiteterna styrs av prognosen som
AQ AB får från Ericsson AB.
AQ AB har ett krav att följa vid inköp av artiklar, vilket är att uppnå en LOH på
tio gånger per år per komponent. Detta är det enda som styr AQ AB:s
kvantitetsbeställningar på alla artiklar som köps in.
AQ AB beställer fyra komponenter, se Figur 4-7, Figur 4-8, Figur 4-9 och Figur
4-10, från Kina. Det går åt fyra Supports och Brackets, 16 Spacers och fyra Foots
(Footsen används först i monteringen och har valts att åtskiljas i beskrivningen av
ingående komponenter, därför tas den inte till hänsyn vidare i rapporten) på en
Ericsson-ram. Inleveranser av dessa komponenter sker genom ett
konsignationslager.
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Figur 4-7: Support.

Figur 4-8: Bracket.

Figur 4-9: Spacer.

Figur 4-10: Foot.

Figur 4-11: Komponenter på ram.

I Figur 4-11visas Ericsson-ramen utan komponenten Foot. Måtten för en ram är
192 * 51 centimeter (efter mätning).
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1. Bracket
2. Profil kortsida
3. Front-plate
4. Support
5. Mounting-plate
6. Spacer
7. Profil vänster/höger
8. Profil långsida
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4.5 Produktionsflödet
AQ AB:s maskinpark är funktionellt uppdelad, det vill säga att stansar är på en
avdelning, alla robotvikar på en avdelning och så vidare. Ericsson-ramen går
igenom sex stationer och dessa finns numrerade i Figur 4-12.

Figur 4-12: Layout.

1. Stans
2. Robotvik
3. Robotsvets
4. Slip
5. Lackering
6. Montering
Affärssystemet Monitor agerar som en informationskälla mellan alla led i
produktionen. Produktionsplaneraren planerar hela företagets produktion en
vecka i förväg och skickar informationen till produktionsteknikerna.
Produktionsteknikerna ansvarar för olika aktiviteter i flödet och de bestämmer
körplanen för respektive station i produktionen. Produktionsplaneraren använder
sig av leverantörsstyrt lager och erhåller prognoser för att fastställa veckobehovet
från kunden Ericsson AB.
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En förenklad nulägeskarta återfinns i
Figur 4-13 för att visa flödet, liggtiden (tagen från datainsamlingsblanketten), den

värdeadderande tiden och den totala ledtiden för en Ericsson-ram.
Den fullständiga nulägeskartan återfinns i Bilaga 4. Med hjälp av
datainsamlingsblanketten (se Bilaga 3) har liggtiden mellan stationerna kunnat tas
fram, hur lång tid det tar för en ram att passera genom alla stationer i
produktionen samt hur lång tid det tar för en tillverkningsorder att passera genom
alla stationer i produktionen.
VMI
Avrop 1 gg/vecka

Leverantörer

Ericsson
AQ

VMI

glig

a leve

Da

rans

er frå

n olik

a leve

rantör

er

Dagligen uppgraderade prognoser

ve

Daglig

a le
ra n
se
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Stans: FP

Robotvik: FP

4/skift

1/skift

22,2 s

Robotsvets

25 s

Slip

1/skift

Stans: MP

Lackering

1/skift

Montering

8/skift

FVL

4/skift

Robotvik: MP

4/skift

1/skift

60 s

483 s

19,1 s
0,06 dagar

2,2 dagar

92 s
0,48 dagar

176 s

13 200 s
4,8 dagar

0 dagar

Värdeadderande
tid 14 203 s
Ledtid för en
Ericsson-ram:
7,54 dagar

Figur 4-13: Förenklad nulägeskarta.
4.5.1

Stans

Produktionsteknikern skickar ut en tillverkningsorder via Monitor på vad som ska
tillverkas och operatören skriver ut tillverkningsordern på datorn som finns på
avdelningen. När operatören påbörjar en tillverkningsorder registreras den i
affärssystemet och på så vis vet företaget vilken status det är på
tillverkningsordern, det vill säga om ordern är i tid eller försenad.
I stansavdelningen tillverkas två av 26 komponenter till Ericsson-ramen,
Mounting-plate och Front-plate. Komponenterna tillverkas i batcher om 240 eller
480 eftersom Ericsson-ramen transporteras i kvantiteter om tolv internt samt att
det är företagets standard. Plåten som behövs för att tillverka Mounting-platearna
och Front-platearna hämtas från fasta lagerplatser i råvarulagret.
Till varje Ericsson-ram går det åt två Mounting-platear och två Front-platear.
Stycktiden för en plåt med sju stycken Mounting-platear är 7 minuter och 37
sekunder och stycktiden för en plåt med 27 stycken Front-platear är 10 minuter
och 25 sekunder. Cykeltiden för sju Mounting-platear och 27 Front-platear är
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densamma som stycktiden, det vill säga 7 minuter och 37 sekunder respektive 10
minuter och 25 sekunder. Ledtiden för att tillverka en batch Mounting-platear är
9,4 timmar och för Front-platear 8,7 timmar. Den genomsnittliga ställtiden är 40
minuter. Stansavdelningen arbetar tre-skift plus helgskift och bemanningen är fyra
operatörer per skift.
Den värdeadderande tiden på en Mounting-plate är 60 sekunder och 22,2
sekunder när det gäller en Front-plate. När en batch av Mounting-platear
respektive Front-platear är stansade placeras detaljerna på en ledig, flytande
lagerplats någonstans i närheten av robotviken.
Liggtiden för komponenterna mellan stansen och efterkommande station,
robotviken, är 0,06 dagar.
4.5.2

Robotvik

När operatören ska starta en tillverkningsorder får denne leta efter
komponenterna ute i produktionen eftersom de inte ligger på fasta lagerplatser.
Precis som i stansavdelningen är det Mounting-plate och Front-plate som
bearbetas i robotviken.
Robotviken är helautomatisk där en robot och en press är placerade inne i en cell.
Operatören matar in information om tillverkningsordern i datorn och sätter igång
produktionen. I informationen om tillverkningsordern återfinns vilken kvantitet
och vilken komponent som ska vikas. Precis som i stansavdelningen får
operatören en tillverkningsorder som senare skrivs ut i pappersform samt att den
registreras i affärssystemet och företaget ser vilken status det är på
tillverkningsordern.
Stycktiden för en Mounting-plate är 1 minut och 2 sekunder och för en Frontplate 1 minut (informationen om Front-platen har tagits från en tidigare
produktionsorder eftersom den robot som viker detaljen inte var i drift vid
besöken på företaget). Cykeltiden för Mounting-platearna och Front-platearna är
densamma som stycktiden, det vill säga 1 minut och 2 sekunder respektive 1
minut. Batcherna i robotviken är detsamma som i stansavdelningen (240 eller
480). Ledtiden för att vika en batch om 480 Mounting-platear respektive Frontplatear är 8,7 timmar. Ställtiden är 15-20 minuter. Robotviken arbetar tre-skift och
bemanningen är en operatör per skift.
Den värdeadderande tiden är 19,2 sekunder när det gäller att vika en Mountingplate och 25 sekunder (detta är en uppskattad tid av robotviksoperatören eftersom
robotviken var ur funktion) när det gäller att vika en Front-plate. När
tillverkningen av respektive detalj är klar skickas artiklarna till, även här, en ledig,
flytande lagerplats ute i produktionen.
Liggtiden för artiklarna mellan robotviken och robotsvetsen är 2,2 dagar.
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4.5.3

Robotsvets

När operatören är i behov av komponenter som ingår i Ericsson-ramen måste
denne själv hämta komponenterna, antingen med hjälp av en handtruck eller av en
gaffeltruck. Artiklarna kan ligga på tre olika platser ute i produktionen.
Vid robotsvetsen sammansvetsas komponenterna som ligger till grund för
Ericsson-ramen. Eftersom AQ AB bara tillverkar Mounting-platearna och Frontplatearna, som ingår i ramen, köps resterande komponenter in.
Operatören får en tillverkningsorder från produktionsteknikern via Monitor på
hur många Ericsson-ramar som ska tillverkas. Sedan när operationen startas matar
operatören in tillverkningsordern i affärssystemet och på så vis vet företaget vilken
status det är på den.
Stycktiden för att svetsa en Ericsson-ram är 28 minuter och 9 sekunder och
cykeltiden är 11 minuter och 25 sekunder. Den värdeadderande tiden är 483
sekunder för en Ericsson-ram. Ställtiden är 1,5 timmar. Robotsvetsen arbetar treskift och det är en operatör per skift.
Från svetsen skickas ramarna i kvantiteter om tolv på pall och ställs vid ledig plats
precis intill slipen. Varje pall som lämnar robotsvetsen har en följesedel där det
står vilken tillverkningsorder pallen tillhör samt datumet som pallen lämnade
robotsvetsen.
Liggtiden mellan robotsvetsen och slipen är 0,48 dagar.
4.5.4

Slip

Vid stationen slipas Ericsson-ramarna för att lacken och färgen ska få fäste på
metallen. Ingen tillverkningsorder följs eller skickas ut, utan en operatör bemannar
stationen vid behov. Pallarna står intill slipen i väntan på att slipas och operatören
plockar dessa utan hänsyn till vad som står på följesedeln, det vill säga
plockningen sker i oordning. Detta kan leda till att en pall kan få ’oturen’ att stå
vid slipen så pass länge att den blir försenad till nästa aktivitet.
Stycktiden för att slipa en ram är 3 minuter och 52 sekunder och cykeltiden är
densamma eftersom operatören slipar en Ericsson-ram i taget. I slipen finns ingen
ställtid eftersom alla varianter av Ericsson-ramen slipas av samma slipmaskin samt
att slipningen sker manuellt. Det arbetas endast förmiddagsskift på slipstationen
och endast en operatör slipar.
Den värdeadderande tiden på slipen för en Ericsson-ram är 92 sekunder och den
övriga tiden på 140 sekunder (232-92) anses som slöseri. När operatören har slipat
färdigt en pall med ramar transporterar operatören ramarna till materialtorget med
en handtruck.
4.5.5

Materialtorg

Även här (som i slipen) kan pallen ha ’tur’ eller ’otur’ i hur den placeras på
materialtorget samt hur den plockas av lackeringspersonalen. Det som menas med
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’tur’ eller ’otur’ är att vid ett av besöken på företaget observerades det att det låg
pallar på materialtorget som var 0-12 dagar gamla. Det som också observerades
var ojämnheten av antal pallar på materialtorget vid besöken som genomfördes på
företaget. Till exempel kunde det vid ena besöket ligga åtta stycken pallar på
materialtorget, nästa besök noll stycken och vid ett tredje besök 15 stycken.
Liggtiden för en pall på materialtorget är 4,8 dagar.
4.5.6

Lackering

När Ericsson-ramarna skall lackeras hämtar lackeringspersonalen ramarna från
materialtorget med hjälp av gaffeltruckar. Vid plockning av pallar plockas de som
är lättillgängligast, det vill säga ingen hänsyn tas till tillverkningsdatumet på
följesedeln. Detta i sin tur kan leda till, det som står beskrivet i avsnitt 4.3.5, att en
pall kan få ’oturen’ att ligga för länge på materialtorget, vilket innebär att pallen
blir registrerad som försenad när den ska lackeras. När Ericsson-ramarna anländer
till lackeringen matas ramarnas tillverkningsorder in i affärssystemet och när de är
färdiglackerade får Ericsson-ramarna en ny tillverkningsorder. Detta görs även om
pallarna har lämnat robotsvetsen vid olika datum.
Stycktiden för en Ericsson-ram i lackeringen är fyra timmar och cykeltiden är 54
sekunder. Den värdeadderande tiden är 4 timmar för en Ericsson-ram. Ställtiden
är 18 minuter och lackeringen arbetar endast dagtid och bemanningen är 8-9
personer per skift.
Batchstorleken kan variera mellan 48-72 Ericsson-ramar beroende på vilken
kapacitet som finns för dagen. När lackeringen är klar transporteras ramarna på
pall (fortfarande tolv per pall) direkt till monteringen där den ställs på en angiven
plats.
Liggtiden mellan lackeringen och monteringen är noll dagar.
4.5.7

Montering

När Ericsson-ramarna skall monteras plockar personalen ramarna som står inne
på monteringen. Ingen hänsyn till ordningen behöver tas eftersom Ericssonramarna har nya tillverkningsorder. Personalen jobbar efter en planeringstavla,
som finns på avdelningen. På denna tavla står det skrivet hur många ramar, som
ska tillverkas per dag och hur många som finns i säkerhetslagret.
Ericsson-ramarna läggs upp på en monteringsbana och passerar fyra stationer
innan den packas. Stycktiden för en Ericsson-ram är 18 minuter och 32 sekunder
och cykeltiden är 5 minuter och 18 sekunder. Den värdeadderande tiden för en
Ericsson-ram är 176 sekunder. Ställtiden är tolv minuter och monteringen arbetar
två-skift och fyra operatörer per skift är tillsatta.
När packning av ramar sker kan de packas i två olika emballage beroende på vart
de skall skickas. Ska Ericsson-ramen levereras inom Sverige sker packning i
emballage om åtta stycken. Ska den transporteras till Indien packas den i
emballage om ett stycken eftersom det är högre krav på emballaget vid långa
transportsträckor. Leveranser av ramarna inom Sverige sker dagligen, allt från 147
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144 stycken och leveranser till Indien sker 1-2 gånger per vecka i batcher om 72
stycken (motsvarar en fullastad container med måtten 12,03x2,35x2,39 meter).
4.5.8

Summering

Ledtiden för en Ericsson-ram att passera genom hela produktionsflödet är 7,54
dagar medan ledtiden för en tillverkningsorder är 14 dagar (produktionsstart 1
april och produktionsavslut 14 april). Den värdeadderande tiden är 0,16 dagar.
Detta motsvarar 2 % värdeadderande tid av den totala ledtiden för en Ericssonram.

48

Analys

Kapitel 5
Analys
I detta kapitel analyseras resultatet av värdeflödeskartläggningen.
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5 Analys
Kapitlet börjar med en analys av värdeflödeskartan och som en följd av analysen
presenteras de förslag som författarna har kommit fram till.

5.1 Nulägesanalys
När studien påbörjades på företaget uppfattades först att robotsvetsen var den
trånga sektorn i flödet, som gjorde att den interna leveransprecisionen var låg
(27%). Vid närmare studium av kapaciteten vid robotsvetsen beräknade vi
kapaciteten till 15 708 stycken per år. Beräkning av kapacitet:
Efterfrågan på Ericsson-ramar i perioden maj 2010 till maj 2011 var 9 267 stycken.
Efter dessa beräkningar insåg vi att det inte är robotsvetsen som är orsaken till att
den interna leveransprecisionen är låg.
Utifrån värdeflödeskartläggningen (se Bilaga 4) och datainsamlingsblanketten (se
Bilaga 3) som skickades ut i produktionen, visade det sig att en tillverkningsorder
tar 14 dagar att passera alla stationer och för en enskild Ericsson-ram tar det 7,54
dagar att passera alla stationer.
Innan kartläggningen av nuläget i produktionen fanns bara en yta där färdigslipade
ramar ställdes på och plockades efterhand som de skulle lackeras. När
kartläggningen färdigställdes analyserades det att ytan är ett materialtorg.
Det visade sig att en ram spenderar 4,8 dagar på materialtorget på grund av att
lackeringspersonalen inte plockar pallarna i ordningsföljd. Detta ansåg författarna
vara för lång tid jämfört med de 7,54 dagar det tar för en ram att passera alla
aktiviteter. Detta värde på 4,8 dagar bedömdes vara det värde som har högst
förbättringspotential eftersom det är detta som bromsar upp flödet av Ericssonramarna i produktionen.
Mellan robotsvetsen och slipen är liggtiden 0,48 dagar för en Ericsson-ram. Efter
observationer visade det sig att ramarna, även här, inte plockades i ordningsföljd
vilket skapar ett ostrukturerat flöde.
Mellan stansen och robotviken och mellan robotviken och robotsvetsen använder
sig företaget av flytande lagerplatser. Detta bidrar till att operatörerna på
respektive station ägnar tid åt att leta efter komponenterna eftersom de kan
befinna sig på olika platser varje gång behov uppstår. Det visade sig efter
observationer att i det flytande lagret mellan robotviken och robotsvetsen låg det
647 Mounting-platear respektive 710 Front-platear vilket beror på att företaget
använder sig utav flytande lagerplatser.
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5.2 Förbättringsförslag
De förbättringsförslag som presenteras har skett genom diskussioner mellan
gruppmedlemmarna eftersom fria händer gavs från AQ AB för att presentera
förbättringsförslag. I och med avgränsningar såsom att inga layoutförändringar,
konstruktion på produkten eller produktionstekniska aspekter togs till hänsyn låg
fokus på ge förslag som bör leda till att flödet effektiviseras för Ericsson-ramarna.
Förbättringsförslagen som har diskuterats fram har sedan undersökts i litteraturer
så att förbättringsförslagen påverkar den interna leveransprecisionen utifrån det
syfte som finns med rapporten.
I Bilaga 5 återfinns det framtida läget av produktionen på AQ AB. Enligt
beräkningar kommer en enskild Ericsson-ram ha en ledtid på 5,66 dagar, vilket är
en förbättring med 1,9 dagar (7,54 minus 5,66 ≈ 1,9). Men det som förbättras
markant är ledtiden för en tillverkningsorder. Ledtiden för en tillverkningsorder
tros hamna på 7,66 dagar om förslagen tas i bruk. Siffran fås fram genom att
tillverkning av Mounting-platearna tar två dagar (information från
datainsamlingsblanketten, se Bilaga 3, samt att operationerna i stansen och
robotviken inte görs på samma arbetsdag) innan den anländer till supermarketen.
Där spenderar Mounting-platearna 3,6 dagar innan den förbrukas (detsamma
gäller Front-platearna):

Vid slipen blir liggtiden max en dag i och med FIFU-principen och vid FIFUbanan på materialtorget ligger ramen en dag. Efter lackeringen skickas ramarna
direkt till monteringen, det vill säga det finns ingen liggtid mellan stationerna.
5.2.1

Materialtorg

Efter observationer och utfrågningar bekräftades de observationer som gjordes,
nämligen att verkstadspersonalen plockar Ericsson-ramarna efter tillgänglighet och
inte efter datum som de var tillverkade. Detta är den största orsaken till varför den
interna leveransprecisionen är låg. Pallar som är tillverkade med ’dagens datum’
blandades med pallar som är tillverkade så sent som tolv dagar innan ’dagens
datum’ (detta erhölls efter observationer). För att motverka blandning av pallar
samt skapa ett strukturerat flöde kan AQ AB införa en FIFU-bana på
materialtorget. Detta medför även att liggtiden för Ericsson-ramarna jämnas ut.
Lumsden, s 456, (2006) säger att vid införandet av en FIFU-bana har alla artiklar
samma liggtid och på så sätt erhålls en utjämnad liggtid på produkterna.
FIFU-banan bör innehålla tre banor och varje bana ska ha en kapacitet på ett
dagsbehov för att skapa ett jämnt produktionsflöde. Dagens dagsbehov ligger på
43 stycken ramar (9267 stycken per år/220 arbetsdagar per år). Det innebär fyra
platser per bana. Orsaken till att företaget bör ha tre banor är att på en vanlig
arbetsdag ska det produceras ett dagsbehov av ramar som ska läggas på ’bana 2’
eftersom det på ’bana 1’ ligger redan ramar från gårdagens produktion. Någon
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gång under arbetsdagen ska ’bana 1’ tömmas på sitt dagsbehov av
lackeringspersonalen.
I Figur 5-1 visas hur FIFU-banan kan se ut. I teorin räcker det med två stycken
banor, men om störningar i produktionen skulle uppstå är denna tredje bana till
för att agera som en säkerhet när de andra två banorna är fyllda och det finns
fortfarande kapacitet i robotsvetsen. Med FIFU-banan förmodas liggtiden vara en
dag eftersom ett dagsbehov tillförs FIFU-banan samtidigt som ett dagsbehov
lämnar FIFU-banan för lackering.

Figur 5-1: FIFU-bana
5.2.2

Supermarket

I dagens läge sker inget dragande av artiklar i produktionen, men med en
supermarket mellan robotviken och robotsvetsen uppnås en dragande produktion.
Produktionen blir kontrollerad och endast det som efterfrågas tillverkas.
Artiklarna som berörs av supermarketen är Mounting-plate och Front-plate.
Genom att införa en supermarket bör artiklarna Mounting-plate och Front-plate
minska i lager jämfört med hur det ser ut i dagens läge. Via införandet av
supermarketen och kanbankort kommer artiklarna, enligt beräkningar, ha en
liggtid på 3,6 dagar innan de används i robotsvetsen. Detta är dock en ökning med
1,4 dagar, men enligt Rother & Shook, (2003, s 46) erhålls ett kontrollerat flöde
vid en implementering av en supermarket. Kanbankorten (eller
produktionskanban) triggar tillverkningen av artiklarna i stansavdelningen, vilket
medför att detaljerna enbart tillverkas när ett kanbankort anländer till avdelningen.
Efter stansavdelningen värdeförädlas produkterna i robotviken och därefter fylls
de på i supermarketen
5.2.3

Slipen

En FIFU-ordning bidrar med att pallarna plockas i en ordningsföljd, vilket
förbättrar den interna leveransprecisionen. En FIFU-ordning resulterar i att
operatören från robotsvetsen vet hur pallarna ska placeras samt att operatören
från slipen vet i vilken ordning pallarna ska plockas. Om en tillämpning av FIFUordning sker blir följden en förbättring av den interna leveransprecisionen
eftersom FIFU-ordningen skapar en strukturerad plockning av Ericsson-ramar.
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Införandet av FIFU-ordningen bidrar till att liggtiden för en ram blir max en dag
eftersom ett dagsbehov av Ericsson-ramar slipas under ett skift. Precis som på
materialtorget blir liggtiden för alla ramar densamma samt att den blir utjämnad.
5.2.4

Fasta lagerplatser

Fasta lagerplatser kan förebygga operatörernas letande av komponenter i
verkstaden. Enligt Lumsden, (2006, s 456) är skillnaden på fast och flytande lager
bland annat att vid fasta lagerplatser finns kännedom om placeringen på artikeln.
Införandet av fasta lagerplatser för Mounting-platearna och Front-platearna
mellan stansen och robotviken medför att operatörerna vet var detaljerna ligger.
Fasta lagerplatser för de komponenter som köps in leder till att operatören från
robotsvetsen vet var detaljerna ligger när behov av dessa uppstår. De fasta
lagerplatserna underlättar letandet för operatörerna, de behöver inte gissa sig fram
om var komponenterna ligger samt att det förhindrar att robotsvetsen står stilla
under den tid som operatören letar efter materialet.
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Kapitel 6
Diskussion och slutsatser
I detta kapitel diskuteras resultatet och vald metod samt att slutsatser och
rekommendationer ges
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6 Diskussion och slutsatser
6.1 Resultatdiskussion
Syftet med projektet är att ge AQ AB förbättringsförslag för att kunna förbättra
den interna leveransprecisionen på Ericsson-ramarna. Frågeställningarna som
skulle besvaras var ’Vilka förbättringsområden i produktionsflödet på Ericssonramarna kan identifieras som påverkar den interna leveransprecisionen?’ och
’Vilka förbättringsförslag, utifrån de identifierade förbättringsområden,
presenteras för företaget?’
Med hjälp av värdeflödesanalysen tycker vi att vi har uppnått syftet med rapporten
samt svarat på de frågeställningar som ställdes för projektet.
6.1.1 Vilka förbättringsområden i produktionsflödet på Ericssonramarna kan identifieras som påverkar den interna leveransprecisionen?

De förbättringsområden som har identifierats i produktionen av Ericsson-ramarna
är materialtorget, robotsvetsen, slipen och de flytande lagerplatserna för material
mellan stansen och robotviken, mellan robotviken och robotsvetsen samt för de
inköpta detaljerna som används i robotsvetsen.
6.1.2 Vilka förbättringsförslag, utifrån de identifierade
förbättringsområden, presenteras för företaget?

 För att förhindra att pallarna placeras och plockas i oordning på
materialtorget ger vi företaget förslaget att börja använda sig utav en FIFUbana.
 Med en supermarket och kanbankort vid robotsvetsen, för Mountingplatearna och Front-platearna, skapas ett kontrollerat flöde. Detta förslag
medverkar också till att lagernivåerna på dessa detaljer minskar jämfört
med dagens situation.
 Vid slipen anser vi att det räcker endast med en FIFU-ordning för att
erhålla en struktur i placeringen och plockningen av pallarna.
 För operatörerna på stansen, robotviken och robotsvetsen har fasta
lagerplatser föreslagits. Detta förslag ges för att de ska slippa ägna onödig,
lång tid åt hämtning av material när behov uppstår.
Bilaga 5 visas det framtida flödet baserat på de förbättringsförslag som har
presenterats. Åtgärdsförslagen resulterar också i förändrade liggtider för Ericssonramen mellan stationerna samt en förändrad ledtid för en Ericsson-ram.

6.2 Metoddiskussion
Olika metoder kan användas för att analysera ett nuläge i produktionsflödet, till
exempel processflödesschema och materialflödesschema (Olhager, 2009, s 94-97)
och värdeflödesanalys (Rother & Shook, 2003, se Introduction). Anledningarna till
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att de andra metoderna valdes bort var bland annat att processflödesschema
ansågs vara för rörigt. Materialflödesschema visar till exempel inte hur
informationsflödet skickas till processerna i produktionen samt att information
om hur materialet transporteras mellan de olika stationerna inte finns med, det vill
säga det framgår inte om produktionen är pull- eller pushbaserad.
6.2.1

Värdeflödesanalys

Orsak till varför värdeflödesanalys valdes som metod var för att den visar mest
information och den mest klara bilden av ett företags produktionsflöde. Sedan
tycker vi att utifrån nulägeskartan som erhålls är det enkelt att analysera hur det
framtida läget för produktionsflödet bör se ut.
Svagheter med denna metod är att man gör ett så kallad snapshot, det vill säga den
data/information som hämtas in gäller just då och det är inte säkert att de
överensstämmer vid nästa tillfälle ett snapshot utförs. Dessutom kan snapshoten
ske antingen vid ett worst case scenario (värsta möjliga scenario) eller best case
scenario (bästa möjliga scenario). Andra svagheter med metoden är att det tar tid
att observera aktivitet för aktivitet och samla in det data/information som behövs
samt att det kan vara vinklat i och med friheten att själv bestämma vad som ska in
i databoxarna.
Det som vi anser är det viktigaste nyckeltalet (i denna studie) som erhålls via en
värdeflödeskartläggning är hur lång tid det tar för en produkt att passera genom
alla stationer i produktionen jämfört med hur mycket tid som är värdeadderande
på produkten. Detta eftersom företagets problem är den interna
leveransprecisionen och den mäts tidsmässigt (dagar i denna studie). Av
författarnas egna erfarenheter av arbete på tillverkande företag brukar grunden till
detta problem ligga i materialkvaliteten eller att tillverkningen är ostrukturerad.
Med hjälp av datainsamlingsblanketten följde vi en Ericsson-ram genom hela
flödet för att kunna få fram liggtiderna mellan de olika stationerna. Blanketten
användes bara en gång, vilket är för lite för att trovärdigheten ska vara hög på det
data som samlades in. För att öka trovärdigheten borde vi använt
datainsamlingsblanketten fler gånger och använt oss av genomsnittstider i
rapporten.
Vi använde oss av datainsamlingsblanketten för att erhålla liggtiderna mellan
stationerna istället för att räkna upp antalet Ericsson-ramar mellan stationerna
som traditionellt sätt görs. I och med detta tillvägagångssätt kunde vi lättare erhålla
information om var problemet låg. Denna information bidrog till att vi
observerade att Ericsson-ramarna inte plockades enligt FIFU-principen samt att
det plockades i oregelbundna kvantiteter på materialtorget.
6.2.2

Litteratur

I efterhand upplevdes det att vi kunde engagerat oss mer i att leta efter samt
använda fler böcker inom produktion- och logistikområdet. Dessutom kände vi
att vi skulle ha lagt ner mer tid i att leta efter ursprungskällan när det gäller
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informationen i teoretisk bakgrund. Orsaken till att detta inte gjordes var att i
början av arbetet så tyckte vi att det räckte med den litteratur vi hade.
6.2.3

Övriga metoder

Intervjuer: De intervjuer som gjordes räckte för att komplettera vår
informationsinsamling för att kunna kartlägga nuläget i produktionen. För att få
en ännu bättre verklighetsbild av dagens produktion hade vi kunnat använda
strukturerade intervjuer med verkstadspersonal. Detta hade eventuellt lett till att
fler förbättringsmöjligheter identifierats.
Arkivmaterial: Arkivmaterialet som vi fick av företaget hjälpte oss, men även
läsaren, att se hur materialflödet ser ut samt att det ger en bra bild av hur företaget
har placerat sina maskiner i produktionen.
Dokument: Datainsamlingsblanketten som skapades för att följa en Ericsson-ram
i produktionen uppnådde syftet. För att skapa en ännu trovärdigare bild kunde vi
ha skickat ut dokumentet fler gånger. De interna dokumenten som erhölls av
företaget hjälpte oss under studien för att genomföra kartläggningen av
produktionen.
Observationer: Så gott som varje besök på företaget har inneburit en
rundvandring i produktionen för att observera vad som hände just då. För att få
en ännu bättre förståelse om hur det arbetas i verkstaden hade vi kunnat göra
deltagande observationer, det vill säga att vi hade arbetat en bestämd tid vid varje
station. På så sätt hade det eventuellt lett till att fler förbättringsmöjligheter hade
identifierats.
Instrument: För att öka trovärdigheten på våra tagna tider hade vi kunnat klocka
vardera stationen fler än en gång.
6.2.4

Validitet och reliabilitet

Valet av att använda oss av värdeflödesanalys för denna studie är, enligt oss,
korrekt eftersom värdeflödesanalys är beprövat och har visat sig fungera på
företag för att hjälpa dem att se sitt flöde (Rother & Shook, 2003, se
Introduction). Därför anser vi att validiteten är hög. Det som sänker validiteten är
att ingen annan metod har genomförts för att styrka trovärdigheten i rapporten.
Reliabiliteten i rapporten skulle kunna vara högre genom att skicka ut
datainsamlingsblanketten fler gånger samt göra fler tidsstudier i de olika
processerna och ta ett medelvärde på både datainsamlingsblanketten och
tidsstudierna men detta kunde inte göras på grund av tidsbrist.

6.3 Slutsatser och rekommendationer
Vår slutsats är att om AQ AB vill förbättra den interna leveransprecisionen bör
förändringar i produktionen ske. Med en förändring menar vi att jobba
ostrukturerat som det görs idag håller inte, utan arbetet borde bli mer strukturerat.
Ska företaget senare sträva att jobba efter Lean-konceptet bör företaget arbeta
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med att standardisera sina arbetssätt, men även att försöka jobba efter utjämnad
produktion och skapa flöde.
6.3.1

Rekommendationer på fortsatt arbete

Rekommendationer på hur projektet kan fortsätta/utvecklas är att AQ AB testar
de förslag som vi har gett dem och så att de får en uppfattning av hur vi har tänkt.
Vi tycker också att företaget bör samtala med alla avdelningar som berörs av
Ericsson-ramen så att verkstadspersonalen får en förståelse för problemet. Vidare
tycker vi att verkstadspersonalen bör vara med och fortsätta med/utveckla våra
förslag så att de vet hur de ska arbeta i framtiden för att den interna
leveransprecisionen samt flödet ska förbättras.
FIFU-banan på materialtorget bör testas för att se om våra teoretiska förslag
fungerar. Fungerar inte våra angivna förslag eller de inte tillfredsställer företaget
får företaget göra de justeringar som behövs för att banan ska bli acceptabel.
Supermarketen kan AQ AB jobba vidare med, speciellt med att få ned liggtiden på
detaljerna. En justering som kan göras är att använda sig utav mindre batcher och
på så sätt få ned liggtiderna. Först och främst tycker vi att AQ AB bör börja med
att testköra supermarketen och kanbankorten med batcher om 480 stycken för att
se hur konceptet fungerar praktiskt. Senare kan de utveckla supermarketen för att
få ned liggtiderna.
För att kunna skapa de fasta lagerplatserna bör företaget hitta en yta i verkstaden
som är tillräckligt stor för att kunna användas som lagerplats och därefter
konstruera den så att den tillfredsställer företaget.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1

Intervju: Produktionsplaneraren

1. Hur stor är efterfrågan per år på Ericsson-ramarna?
2. Hur ofta sker leveranser?
a. Inrikes
b. Utrikes
3. Kvantiteten i leveranserna?
4. Hur erhålls orders? Manuellt eller elektroniskt?
5. Hur utskickas orders till olika aktiviteter i produktionen samt i hur långa
perioder i förväg planeras produktionen?
6. Vad är maxkapacitet i produktionen?
7. När anses produkter vara försenade internt?
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8.2 Bilaga 2

Intervju: Produktionsteknikerna

1. Hur stora kvantiteter tillverkas per order och på varje station som du är
ansvarig för?
2. Ställtid för de stationer som du ansvarar för?
3. Lägger du ut alla orders?
a. Hur vet du vilken kvantitet som ska tillverkas?
4. Hur sker interna leveranser?
a. Hur vet personalen när produkterna ska flyttas från punkt A till B?
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8.3 Bilaga 3

Datainsamlingsblankett

Station (inget datum eller tid
behövs)
Påbörjad operation
Kl:
Datum:
Avslutad operation
Kl:
Datum:

Ankomst till station
Kl:
Datum:

Lämnat station
Kl:
Datum:

Ange datum (ÅÅ.MM.DD) och tidslag (hh.mm).
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8.4 Bilaga 4

Nulägeskarta

Leverantörer

AQ

VMI

VMI

Ericsson

Avrop 1 gg/vecka

Dag

liga

leve

ra n

se r

från

olik

a le

ve r a

ntör

er

Dagligen uppgraderade prognoser

Dag
liga
leve
ra n

Robotvik: FP

se r

Stans: FP
4/skift

1/skift

Stycktid: 625 s/plåt

Stycktid: 60 s/st

Cykeltid: 625 s

Cykeltid: 60 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift + helg

Skift: 3-skift

Ställtid: 40 minuter

Ställtid: 30 minuter

Ledtid: 8,7 h/batch

Ledtid: 8,7 h/batch

Robotsvets

Slip

1/skift

22,2 s * 2

25 s * 2

Stans: MP

1/skift

Montering

Lackering
Material
-torg

4/skift

8/skift

Stycktid: 1689 s/Ericsson-ram

Stycktid: 232 s/Ericsso-ram

Stycktid: 14 400 s/Ericsson-ram

Stycktid: 1165 s/Ericsson-ram

Cykeltid: 685 s

Cykeltid: 232 s

Cykeltid: 54 s

Cykeltid: 330 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift

Skift: Förmiddagsskift

Skift: Dagtid

Skift: 2-skift

Ställtid: 90 minuter

Ställtid: 0 minuter

Ställtid: 18 minuter

Ställtid: 12 minuter

FVL

Robotvik: MP

4/skift

1/skift

Stycktid: 457 s/plåt

Stycktid: 62 s/st

Cykeltid: 457 s

Cykeltid: 62 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift + helg

Skift: 3-skift

Ställtid: 40 minuter

Ställtid: 25 minuter

Ledtid: 9,4 h/batch

Ledtid: 8,7 h/batch

60 s * 2

483 s

19,2 s * 2
0,06 dagar

2,2 dagar

13 200 s

92 s
0,48 dagar
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4,8 dagar

176 s
0 dagar

Värdeadderande
tid: 14 203 s,
0,16 dagar
Ledtid för en
Ericsson-ram:
7,54 dagar
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8.5 Bilaga 5

Framtida läge
VMI

Leverantörer

VMI

AQ

Ericsson

Avrop 1 gg/vecka

Dagli

ga le

vera

n se r

från

olika

levera

ntöre

r

Dagligen uppgraderade prognoser

Dag

Robotvik: FP

Stans: FP

liga
leve

1/skift

4/skift

Cykeltid:60 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift + helg

Skift: 3-skift

Ställtid: 40 minuter

Ställtid: 30 minuter

Ledtid: 8,7 h/batch

Ledtid: 8,7 h/batch

22,2 s * 2

se r

Stycktid: 60 s/st

Cykeltid: 625 s

ra n

Stycktid: 625 s/plåt

25 s * 2
Robotsvets

Slip

1/skift
Stycktid: 1689 s/Ericsson-ram
Cykeltid: 685 s

Stans: MP

Lackering

1/skift
Stycktid: 232 s/Ericsso-ram
FIFO

Montering

8/skift

Cykeltid: 232 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift

Skift: Förmiddagsskift

Ställtid: 90 minuter

Ställtid: 0 minuter

FIFO

Max 144 st

4/skift

Stycktid: 14 400 s/Ericsson-ram

Stycktid: 1165 s/Ericsson-ram

Cykeltid: 54 s

Cykeltid: 330 s

Tillgänglig kapacitet: h/skift

Tillgänglig kapacitet: 8 h/skift

Skift: Dagtid

Skift: 2-skift

Ställtid: 18 minuter

Ställtid: 12 minuter

FVL

Robotvik: MP

4/skift

1/skift

Stycktid: 457 s/plåt

Stycktid: 62 s/st

Cykeltid: 457 s

Cykeltid: 62 s

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Tillgänglig kapacitet: 6,8 h/skift

Skift: 3-skift + helg

Skift: 3-skift

Ställtid: 40 minuter

Ställtid: 25 minuter

Ledtid: 9,4 h/batch

Ledtid: 8,7 h/batch

60 s * 2

483 s

19,2 s * 2
0,06 dagar

3,6 dagar

13 200 s

92 s
≤ 1 dag

1 dag
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176 s
0 dagar

Värdeadderan
de tid: 14 203
s, 0,16 dagar
Ledtid för en
Ericsson-ram:
5,66 dagar
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8.6 Bilaga 6

Symbolförteckning
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