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Förord 
Det här examensarbetet är avslutningen på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi med 
examensinriktning Industriell logistik. Arbetet har utförts på SKF Mekan i Katrineholm under 
perioden september 2005 till och med februari 2006. Det utförda projektet har varit intressant och 
lärorikt för oss och vi hoppas att SKF Mekan kommer att ha stor nytta av arbetet. 
 
Då projektet behandlat ett helt produktionsflöde, från smältning av skrot, genom formning och 
efterbehandling till och med bearbetning, har ett stort antal personer berörts av vårt arbete. Vi vill 
tacka alla på SKF Mekan som vi haft kontakt med under arbetet för deras tid, hjälpsamhet och alltid 
lika trevliga bemötande. Ett stort tack även till vår handledare på LTU, Stefan Karlsson, för all 
rapportteknisk hjälp och till vår handledare på SKF Mekan, Tobias Vikberg, för all support och 
feedback gällande arbetet samt alla sociala aktiviteter som har hjälpt oss att trivas i Katrineholm.  
 
 
Katrineholm den 24 februari 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
 
Henrik Baltzari    Daniel Hansson 
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Abstract 
Problem Statement 
In 2002 SKF Mekan invested in new machines and equipment for machining the medium-size 
bearing housings. The machines and equipment were installed during the autumn/winter of 2004 
and is a part of SKF Mekans development towards a more modern and efficient production system. 
Due to the improved set-up time of the investment there is a need for an urgent investigation of the 
possibilities to improve the flexibility and minimize the lot sizes. 

Purpose 
The purpose of the project is to reduce the total throughput time to be able to deliver faster, reduce 
the work-in-process inventory and the finished goods inventory. As a part of the project the total 
flow of material that is machined in Line 2 shall be studied, alternative pacemaker processes 
examined and the possibilities to reduce the lot sizes scrutinized. 

Method 
The methodology of the project has mainly been qualitative except for quantitative data gathering 
and comparison between different kinds of production strategy proposals. The work method used is 
a way of managing projects within the SKF-group. Simultaneously with the study of the current 
situation several Six Sigma quality tools have been used. These include Project Charter, Process Map, 
Cause & Effect Matrix, Process-FMEA and Value Stream Mapping. Together these tools have the 
purpose to map the current situation and find areas of improvement which affects the overall aims 
of the project. The next sequence of work was to gain knowledge that could be applied on the earlier 
found areas of improvement through in-depth theoretical studies. A profound analysis was 
performed and proposals for improvement were produced. Finally control charts for the solutions 
and recommendations were produced. 

Conclusions 
Value Stream Mapping showed that approximately one percent of the throughput time is adding 
value to the customer. The areas that to the greatest extent make use of the throughput time are 
work-in-process inventory in After-treatment, with 30 to 40 percent, and the Casting-inventory, with 
50 to 60 percent of the total throughput time. An analysis of inventory types showed two main 
reasons for the high levels of inventory; rescheduling along the flow of material and unnecessary 
large lot sizes. With the historical data gathered from the ERP-system and through interviews with 
appropriate employees, new estimations of the lead-time for the different kinds of bearing housings 
were performed. The processes along the flow of material were analysed regarding minimum lot sizes 
and Line 2 appeared to be the restriction. 
 
The project continued with analysing appropriate production strategy systems. The analysis showed 
that the most suitable proposal is a continuous material flow with one point of prioritising and 
production planning at the Casting-process followed by a first-in-first-out (FIFO)-system through 
After-treatment and Line 2. At the Casting-inventory the level of the FIFO-system should be slightly 
higher to secure that no material shortage in Line 2 will occur. Compared to the current situation 
this proposal will improve the flexibility and reliability of the production system. It will result in a 
reduced work-in-process level at After-treatment with 70 percent and a reduced inventory balance at 
the Casting-inventory with approximately 70 percent. The benefit will be, in addition to an 
improved cash flow, annual savings of approximately 18,000 Euro. 
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Sammanfattning 
Problembakgrund 
År 2002 upphandlade SKF Mekan en ny produktionsanläggning för bearbetning av medelstora 
lagerhus. Anläggningen, Line 2, installerades under hösten/vintern 2004 och är ett led i SKF 
Mekans utveckling mot ett modernare produktionstänkande. Den nya produktionslinjen är 
automatiserad och uppbyggd så att ställtiden reducerats. Något som har föranlett ett behov av att 
utreda möjligheten till en flexiblare produktion och användandet av mindre batchstorlekar. 

Syfte 
Syftet med arbetet är att minska den totala genomloppstiden för att kunna leverera snabbare, sänka 
nivån på produkter i arbete och minska färdigvarulagret. I arbetets uppgift ingår att studera det 
totala flödet för de produkter som ska passera genom Line 2, ta fram förslag med alternativa 
kundorderpunkter och utreda möjligheten att minska batchstorlekarna. 

Arbetsmetod 
Arbetet har i huvudsak varit av kvalitativ art med kvantitativa delar som underlag för framtagandet 
av och jämförelsen mellan olika produktionsstyrningsförslag. Arbetsmetoden som använts bygger på 
ett internt angreppssätt för att driva projekt inom SKF-koncernen. Parallellt med en grundlig studie 
av nuläget har en kedja av SKF:s Six Sigma-verktyg använts, dessa innefattar projektbeskrivning, 
processkarta, orsak & verkan-matris, process-FMEA och värdeflödesanalys. Varje verktyg har haft ett 
bestämt syfte i kedjan och allt har utförts med ett gemensamt syfte att kartlägga flödet och ringa in 
de delar eller områden som har störst påverkan på de mål som projektet förväntas uppnå. Då en 
tydlig bild av nuläget skapats var nästa steg i arbetsgången att genom fördjupade teoristudier hitta 
lämplig teori som kan appliceras på och förbättra de tidigare funna problemområdena. Med hjälp av 
dessa teorier analyserades nuläget grundligt och ett antal förbättringsförslag togs fram och 
utvärderades. Slutligen togs styrplaner för de givna förslagen och rekommendationerna fram. 

Slutsatser 
Värdeflödesanalysen visade på att cirka en procent av genomloppstiden är värdeskapande. De 
områden som utnyttjar störst del av genomloppstiden är efterbehandlingen som står för 30 till 40 
procent och gjutgodslagret där lagerhusen i genomsnitt ligger 50 till 60 procent av tiden. En analys 
av lagertyper visade på två betydande orsaker till höga lagernivåer; omprioriteringar längs flödet och 
onödigt stora batchstorlekar. Med hjälp av historiska data från affärssystemet och intervjuer med 
personer längs flödet så togs nya uppskattningar av ledtiden fram för de olika lagerhustyperna. 
Processerna längs flödet analyserades med tanke på minsta möjliga batchstorlek och Line 2 visade sig 
vara den begränsande processen.  
 
Arbetet fortsatte sedan med en analys av lämplig produktionsstyrning som visade att det bäst 
passande förslaget är ett kontinuerligt flöde med en punkt för planering av ordning och sedan ett 
först-in-först-ut (FIFU)-flöde för varje inplanerad order genom formning och efterbehandling. I 
gjutgodslagret skulle det kontinuerliga flödet fortsätta med en FIFU-bana med något högre nivå för 
att säkra att Line 2 inte blir stående på grund av att ingående material saknas. Förslaget skulle 
jämfört med nuläget ge en ökad flexibilitet och säkerhet och resultera i en minskning av PIA genom 
efterbehandlingen med 70 procent och en minskad lagernivå i gjutgodslagret med cirka 70 procent. 
Resultatmässigt skulle den minskade kapitalbindningen, förutom ett positivt kassaflöde, ge en årlig 
besparing på cirka 170 000 kronor. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrunden till projektet. Vidare redovisas problemområdet vilket resulterar i syftet med arbetet. 
Sist nämns de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Företagsbeskrivning 
SKF är en internationell koncern med verksamhet i mer än 130 länder. Koncernens 
affärsverksamhet består av fem plattformar; tätningar, lager och lagerenheter, smörjsystem, 
mekatronik och tjänster (se figur 1:1). SKF Mekan ingår i lager och lagerenheter och har det globala 
ansvaret för produktlinjen Lagerhus och tillbehör (L&T). Företagets uppgift är att utveckla, tillverka 
och marknadsföra dessa produkter. SKF Mekan tillverkar också komponenter för SKF: s 
rullningslager.  
 

 
Figur 1:1. SKF-koncernens affärsverksamhet. 
 
Produktionen i Katrineholm är fördelad på två industriområden, östra och västra området. Det östra 
industriområdet omfattar gjuteri och sinterstålstillverkning. Det västra industriområdet omfattar 
bearbetning av lagerhus och tillbehör. 

1.2 Problembakgrund 
2002 upphandlade SKF Mekan en ny produktionsanläggning för bearbetning av medelstora 
lagerhus. Anläggningen, Line 2, installerades under hösten/vintern 2004 och är ett led i SKF 
Mekans utveckling mot ett modernare produktionstänkande. Den nya produktionslinjen är 
automatiserad och uppbyggd så att ställtiden reducerats. Något som har föranlett ett behov av att 
utreda möjligheten till en flexiblare produktion och användandet av mindre batchstorlekar. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att minska den totala genomloppstiden för lagerhus för att kunna leverera 
snabbare, sänka nivån på produkter i arbete och minska färdigvarulagret. I arbetets uppgift ingår att 
studera det totala flödet för de produkter som ska passera genom Line 2, ta fram förslag med 
alternativa kundorderpunkter och utreda möjligheten att minska batchstorlekarna. 

1.4 Avgränsningar 
Studien begränsas till de två största produktgrupperna, SNL 517-532 och SAF 517-528, som ska 
passera genom Line 2. Flödet avgränsas till att sträcka sig från att en tillverkningsorder påbörjas på 
smältverket till att de färdigbearbetade produkterna ligger på pall tillgängliga att målas av det externa 
företaget KILAB. 

Lubrication 
systemsSeals Bearings

and units 

ServicesMechatronics
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel kommer dagens situation i det berörda flödet på SKF Mekan att redovisas. Vidare kommer de fakta som 
framkommit under intervjuer samt viss data som hämtats ur affärssystem och liknande att presenteras. 

2.1 Fysiskt flöde 
Flödet för de berörda produkterna SAF 517-528 och SNL 517-532 (Se figur 2:1) går genom två 
fabriksenheter på SKF Mekan; Gjutgods och Lagerhus och tillbehör (L&T). 
 

 
Figur 2:1. Lagerhus och beskrivning av delar. 
 
Gjutgods är uppdelat i tre efterföljande delar; PE1 - Smältning, Formning och PE4 - 
Efterbehandling. Formning är uppdelat i PE2 - FA68/DISA och PE3 – Kärnmak/Handformning. 
De berörda produkterna i detta projekt maskinformas och går därför endast genom PE2 - 
FA68/DISA.  
 
L&T är uppdelat i fem parallella produktionslinjer eller produktionsverkstäder; PV1-4 och PV 
ConCentra. De berörda produkterna bearbetas alla i produktionsverkstad 3 (PV3). Efter PV3 
passerar produkterna KILAB som är ett externt företag där målning och packning sker innan 
produkterna skickas till expeditionen på L&T. Från expeditionen skickas lagerhusen till 
färdigvarulagret i Göteborg. 
 
För ökad förståelse av avsnittet se bilaga 1 – Tillverkningsmatris och bilaga 2 – Värdeflödeskarta 
nuläge. 

PE1 – Smältning (Gjutgods) 
Smältningen består av ett skrotlager utomhus, ett skrotlager inomhus, en buffert med sängar 
(trälådor) som är hopplockade för de olika smältorna, fem smältugnar och två varmhållningsugnar. 
Smältorna som produceras är framförallt L10 och V10, där L10 är ett material som används till SNL 
517-526 och SAF 517-520 medan V10 används till lagerhusen SNL 528- 532 och SAF 522-528. 
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Smältningen bemannas av totalt 18 man. En chef och en tekniker finns på avdelningen. Resterande 
personal är uppdelat på fyra lag som går treskift, söndag kväll till fredag eftermiddag och fyra man 
som jobbar dagtid. Truckförarna på smältverket ansvarar för att fylla på ugnar och lagerplatsen med 
sängar allt eftersom de förbrukas genom att plocka ihop färdiga blandningar av det material som 
ingår till de olika smältorna. Arbetet med att fylla på sängarna görs med hjälp av elektromagneter 
och truckar med inbyggd våg.  
 
Ingående material till sänglådorna tas från någon av de två skrotlager som finns på smältverket. 
Skrotlagret utomhus är det största och det är dit allt material levereras. Skrotlagret inomhus har 
sorteringsfickor med vibratorbotten som fylls på från utomhuslagret. I utomhus- och inomhuslagret 
finns förutom skrot även tackjärn, stålspån, kasserade lagerhus och stansrester från SKF Göteborg. I 
inomhuslagret finns dessutom legeringsmaterial. Truckförarna kan själva bestämma om de ska åka ut 
och fylla sängarna eller om de ska ta materialet från sorteringsfickorna. Anledningen till 
inomhuslagret är förutom skydd från vädret främst att företaget inte får föra oväsen utomhus efter 
klockan 22.  
 
De sju ugnarna på smältverket är av tre olika typer. Smältningen utförs antingen i någon av de två 
LFD-ugnarna eller också någon av de tre HF-ugnarna. Ugnarna fylls först på med spån, sedan med 
legeringsämnen och slutligen stålskrot. Efter smältningen finns två stycken varmhållningsugnar som 
är av typen LFR. 
 
LFD-ugnarna är av typen lågfrekventa degelugnar som rymmer 18 ton, varav 6 ton är sump som 
måste förvärmas i en HF-ugn. En smältning tar sju timmar och det ger en kapacitet på cirka 1,7 ton 
per timme och ugn. LFD-ugnarna smälter främst V10-smälta och det normala förfaringssättet är att 
smälta på natten och leverera på dagen. Byte av infodring krävs ungefär var 300: e smälta och det tar 
cirka tre dagar, varav en och en halv till två dagar är avsvalningstid. 
 
HF-ugnarna är högfrekventa induktionsugnar med frekvensomriktare till 500 Hz. De smälter i 
batcher om sex ton som och en smälta tar två och en halv till tre timmar. Två av tre ugnar bemannas 
kontinuerligt och kapaciteten ligger på ungefär två ton per timme och ugn. Här smälts uteslutande 
det L10-material som går till PV3 (SNL 517-526 och SAF 517-520) Omställningen mellan smältor är 
cirka 15 minuter och att byta infodring tar en dag (var 300:e smälta). 
 
LFR-ugnarna är varmhållningsugnar som inte får tömmas helt. Det finns räkneverk på ugnarna som 
visar hur mycket mer av smältan som kan plockas ut. LFR 1 rymmer 30 ton brutto och 20 ton netto 
och den varmhåller främst L10-smältor medan LFR 2 rymmer 60 ton brutto och 43 ton netto och 
främst varmhåller V10-smältor. Omsättningshastigheten på ugnarna är 1,75 för LFR 1 och 0,75 
gånger per dygn för LFR 2. 
 
En färdig smälta går antingen till någon av varmhållningsugnarna eller direkt till respektive 
formningslinje. 

PE2 – FA68/DISA 
I detta avsnitt sker formning av detaljerna. Formningen sker i någon av de två 
maskinformningslinjer som finns på Gjutgods; FA68 och DISA. Dessa är två olika typer av 
maskinformning som har gemensamt att de har modellutrustningar som pressas mot sand för att få 
en negativ form att gjuta i. Sanden som används är en blandning av bentonit, stenkol och vatten. 
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Den smälta som fylls på i formarna levereras från smältningen till respektive formningslinje med 
hjälp av en skänk med kapacitet på ett ton smälta. Flödet mellan smältning och formning är 
sugande, där ny smälta produceras allt eftersom formningen förbrukar den. 
 
FA68 är uppbyggt som ett transportband med fasta platser för gjutformarna. Gjutformarna kallas 
flaskor och är horisontalt delade sandformar med stålram. Maxkapaciteten ligger på 12-13 ton per 
timme och är i praktiken mellan 7-13 ton per timme. Räknat i antal flaskor ligger max på cirka 100 
flaskor per timme och genomsnittet räknat över ett helt skift är 56 flaskor per timme. Efter 
formningen går flaskorna runt i en transportör för att avsvalna, sedan knackas detaljerna ut från 
flaskorna, vibreras över ett galler för att avskilja den lösa sanden och transporteras vidare till WST- 
eller BTF-blästern (se avsnitt PE4 – Efterbehandling). Yttre ställ tar cirka 15 minuter för FA68 och 
innefattar att en truck lyfter ut brettstället som väger 500-600 kg, kör det till en monteringsplats, 
lossar cirka 40 skruvar med shimsning och lyfter om modellutrustningen med en travers. Därefter 
lyfts en ny modellutrustning på plats och skruvas fast i brettstället varefter modellutrustningen mäts 
upp och justeras för att sedan återplaceras i formningslinjen. Den inre ställtiden tar ungefär tre 
minuter och går ut på att byta ut ett använt brettställ mot ett färdigmonterat. Bemanningen på linjen 
är en-skift med 14 arbetare per skift. 
 
DISA-linjen formar i vad som kallas bullar och som är vertikalt delade gjutformar utan ram som 
pressas och skjuts fram längs en bana i serie. Det speciella är att formningen sker i varje mellanrum 
och att det pressas formar på varje sida, något som innebär att första bullens baksida är nästa bulles 
framsida. Formningen har en maxkapacitet på fem och ett halvt ton per timme och genomsnittet 
ligger på ungefär tre och ett halvt ton per timme. Räknat i antal bullar är maxkapaciteten 240 bullar 
per timme och genomsnittet över ett skift är 170 bullar per timme, med stopp och rengöring 
inkluderat. Efter formning får detaljerna svalna på ett transportband och faller sedan lös från 
formen. Sedan avskiljs detaljerna och den lösa sanden på ett skakgaller innan produkterna rensas 
från gjutrester och placeras i gallerlådor för transport till en avsvalningsplats. De berörda detaljerna 
måste sedan avsvalna till under 300 grader, vilket tar cirka en timme, innan de kan transporteras 
vidare till i huvudsak en trumbläster (se avsnitt PE4 – Efterbehandling). DISA-linjen bemannas med 
två-skift och fyra arbetare per skift. 

PE4 – Efterbehandling 
Efterbehandlingen är uppdelad i blästring och rensning, blästringen sköts i maskiner och rensningen 
sköts i huvudsak manuellt. 
 
Det finns två typer av blästermaskiner, WST och BTF. WST är en trumbläster som blästrar alla 
överhalvor och underhalvor upp till och med storlek 26. Den blästrar majoriteten av alla de 
produkter som ska gå genom Line 2. Cykeltiden är 17-25 minuter och den rymmer 800 liter vilket 
motsvarar cirka 40 till 120 enheter per batch. Omställningen tar totalt två minuter och innefattar i- 
och urlastning. Blästringen bemannas med 4-skift och en operatör per skift. 
 
BTF är en hängbläster som blästrar underhalvor från storlek 26 och uppåt. Underhalvorna hängs 
upp på krokar där varje krok har en cykeltid på 5,25 minuter och en kapacitet på fyra till åtta 
enheter. Inget inre ställ existerar vid denna process och den bemannas med ett 2-skift med två 
operatörer per skift. 
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Renseriet är nästa del i flödet, där fortsätter efterbehandlingen med bänkrensning, stansning och 
plockning av lagerhushalvor på pall. Tiderna för detta varierar från cirka 150 enheter per timme för 
mindre lagerhusöverhalvor som bara behöver plockas på pall, ner till 10 enheter per timme för de 
SAF-underhalvor som passerar alla steg och som kräver mycket större arbetsinsats. Tidsåtgången 
mellan SAF- och SNL-överhalvor med motsvarande storlek som passerar WST-blästern skiljer sig i 
regel inte, medan SNL-underhalvor efterbehandlas cirka tre gånger så snabbt som motsvarande 
storlek av SAF-underhalvor. På renseriet jobbar totalt 22 personer i 2-skift. 
 
När efterbehandlingen är klar placeras lagerhusen i ett mellanlager på Gjutgods i väntan på transport 
till gjutgodslagret i källaren på byggnad 104. Transporten sker med hjälp av en traktortrailer som 
totalt kör 20-40 gånger per dag mellan öster och väster och bemannas med en förare som jobbar 
dagtid. 

PV3 – Bearbetning (L&T) 
Efter gjutgodslagret övergår gjutgodset till L&T där det bearbetas i produktionslinjen Line 2. De steg 
som utförs är bearbetning av lagerläge, axelhål/tätningsspår, hopläggningsytor och fotplan. 
Dessutom borras frigångshål och gänghål, gänghålet gängas och märkning med möjlighet till 
spårbarhet utförs (se figur 2:1). Som tillval finns även möjligheterna att borra hål för 
temperaturgivare, smörjsystem och oljedränering. Slutligen rostskyddsbehandlas lagerhusen och 
täckplattor monteras som skydd för axelhålen innan lagerhusen plockas på pall för transport till 
KILAB som målar och packar lagerhusen. 

2.2 Planeringsprocess 
Se bilaga 2 - Värdeflödeskarta nuläge för underlättad förståelse av avsnittet. 

Beställning 
Det totala behovet av lagerhus för hela världen förs in av respektive säljenhet i ett datasystem som 
heter ICSS, där typ, antal och slutkund lagras. Varje natt synkroniseras ICSS med SKF Mekans 
affärssystem Movex. De tillgängliga lagernivåerna vid centrallagret i Göteborg kontrolleras och ligger 
någon av de nivåerna under gällande beställningspunkt triggas ett planeringsförslag.  

Planering PV3 
Planeringsfunktionen för PV3 tar emot dessa planeringsförslag och då behovet för en viss produkt 
uppnår en viss volym, batchstorleken, läggs en beställning in av produkten i en tillverkningsplan. 
Denna tillverkningsplan fastställs veckovis och volymerna beräknas med en procents 
kassationstillägg. Den förutbestämda batchstorleken bygger på kravet att lager ska omsättas 12 gånger 
per år. Planeringen följer dessa riktlinjer med vissa modifieringar. 
 
Ordningen i tillverkningsplanen prioriteras efter färdigdatum och volym, där produkter med hög 
volym och tidigt färdigdatum får högsta prioritet. Planeringen tar även hänsyn till materialtyp och 
försöker gruppera produkterna i familjer av samma storlek och materialtyp. Detta görs för att 
underlätta Gjutgods användande av stora batchstorlekar. Planeringsgränsen är 19 dagar, för order 
med kortare planeringstid måste gjutgods kontaktas för godkännande. Planen skickas med e-post tre 
till fyra veckor i förväg till bland annat planeringsfunktionen för Formning, planeringsfunktionen 
för Efterbehandling, funktionen för den övergripande planeringen på Gjutgods, 
Expeditionsfunktionen, samt delar av produktionen och produktionsansvariga vid PV3. Kontakten 
mellan planeringen på PV3 och planeringen på Gjutgods sker med e-post och kompletteras vid 
behov per telefon. 
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I samband med att tillverkningsplanen skickas lägger planeringen för PV3 upp en distributionsorder 
i Movex. Ordern innefattar planerat datum för behovet av material till PV3, uppdelat på över- och 
underhalvor, och är till för redovisningen av resultat för de olika fabriksdelarna. Detta leder till att 
ägandeskapet av materialet förändras och PIA övergår från Gjutgods till L&T.  

Planering Smältning och formning 
Ansvarig person för funktionen övergripande planering på Gjutgods tar emot externa order. Dessa 
order kommer in fyra till fem veckor i förväg och blir direkt synliga för andra planeringsfunktioner 
genom att den som är ansvarig för övergripande planering lägger upp dem i Movex. Varje torsdag 
håller samma ansvarig i ett veckomöte med planeringen för formning, planering för efterbehandling, 
chefen för Formning och chefen för Handformning. På mötet ges det besked om vilka externa order 
som måste planeras in i produktionen och prioritering av produktionen diskuteras. Ingen formell 
och förankrad prioritetsordning finns att tillgå.  
 
När planeringen för formning tillhandahållit tillverkningsplanen och de externa orderna görs en 
slutgiltig prioritering av produktionen. Därefter kontrolleras det färdigrensade lagersaldot för de 
berörda produkterna och en tillverkningsorder för formning av det resterande behovet görs.  Fem till 
tio procents kassationstillägg används som till största del beror på gjutfel, vilka upptäcks direkt vid 
formning, eller senare i renseriet. Planeringen fryses veckovis och produktionen spikas helt två till tre 
dagar i förväg i en körplan. Planeringen för formning försöker i största möjliga mån följa den av 
planeringen för PV3 föreslagna batchstorleken.  
 
Då planen är fastställd skickas en materialbeställning mellan planeringen för formning och 
planeringen för smältning cirka klockan 10-11 dagen innan uppskattat behov. Produktionschefen 
för smältning upprättar ett smältprotokoll med totalvikt och behovet från de olika fickorna med 
ingående material. Då smältningen fungerar som ett sugande flöde, se avsnitt 2.1 - Fysiskt flöde, 
planeras ingen vidare smältning om inget uttag gjorts och volymen i varmhållningsugnarna håller en 
förutbestämd nivå. 
 
Efter att godset har passerat formningsprocessen uppdaterar den ansvariga gjutaren färdiggjutet saldo 
i Movex. När godset är inrapporterat som gjutet saldo räknas det som PIA för fabriksenhet gjutgods.  

Planering Efterbehandling 
Med hjälp av gjutet och färdigrensat saldo, tillverkningsplanen samt alla order i Movex, såväl interna 
som externa, planerar planeringsfunktionen för efterbehandling rensningsprocessen. En grovplan 
görs för en veckas behov och dagligen tas en prioritetslista på 25-30 artiklar fram vilken används som 
tillverkningsorder för rensningen. Prioritetslistan består av bitbeteckning och antal. Planeringen för 
efterbehandling anser sig behöva fem till sex arbetsdagar för att kunna planera arbetet mot PV3. 
Färdigrensat material uppdateras i Movex av planeringsansvarig eller chef för Efterbehandling. Detta 
sker skiftvis efter att kassationer har inrapporterats av rensarna i slutet av varje skift med ett 
arbetskort. 

Materialhantering Öst till väst 
Lagersaldot räknas som detsamma i Movex oberoende av om materialet ligger kvar i mellanlagret 
efter rensning på östra sidan eller om det har flyttats över till gjutgodslagret i byggnad 104 på västra 
sidan. Truckförarna på östra och västra sidan, tillsammans med traktorföraren som sköter 
transporten mellan öst och väst, ansvarar för denna materialhantering och transport. Inga 
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specificerade nivåer eller någon bestämd ordning finns när förflyttning bör ske utan det utförs 
kontinuerligt och rutinmässigt.  

Distribution Gjutgods till L&T 
För att få materialet tillgängligt för produktion i PV3 kontrolleras tillgängligt material i 
produktionsbufferten inför Line 2 och en materialbeställning görs utifrån tidigare mottagen 
tillverkningsplan. Materialet avropas dagen innan behov för produktion och för helgens behov sker 
beställningen på onsdagen innan. Avropet sker med e-post och skickas bland annat till expeditionen 
som utifrån avropet gör en transportorder till truckförarna klockan 07.30 varje morgon, vilka sedan 
kör in materialet till PV3. Då material inte finns tillgängligt i gjutgodslagret, tar antingen 
truckförarna på väster kontakt med truckförarna på öster eller så tar expeditionen kontakt med 
planeringen för efterbehandling som i sin tur ger en transportorder per telefon åt truckförarna på 
öster eller en rensningsorder om materialet ej är färdigrensat. Om det avropade material ligger 
färdigrensat på öster tar det cirka tre timmar innan det finns tillgängligt för produktion i PV3. 
 
Varje eftermiddag gör expeditionen distribution på ägandeskap av materialet från Gjutgods till L&T. 
Detta görs genom att skriva ut planeringen för PV3:s tidigare utlagda distributionsorder ur Movex 
och från denna subtrahera inkört material och därefter göra en uppdatering av saldot i Movex. 
Ibland står det på distributionsordern att inventering krävs i gjutgodslagret i byggnad 104, vilket då 
meddelas truckförarna från expeditionen. 
 
Returgods från PV3 körs åter till gjutgodslagret av truckförarna, vilka sedan meddelar antal och typ 
till expeditionen genom en handskriven lapp. Denna information skickas sedan vidare till 
planeringen för PV3 per e-post. Planeringen för PV3 gör därefter en omvänd distribution på 
mängden returgods i Movex och skickar kvittens på det till expeditionen med e-post.   
 
Truckförarna ska efter att ha gjort denna transport av material inventera kvarvarande lager i 
gjutgodslagret och rapportera in korrekt saldo för att upprätthålla saldosäkerhet. 

Planering KILAB 
För varje order i tillverkningsplanen gör planeringen för PV3 ett arbetskort som fungerar som 
tillverkningsorder för produktionen hos KILAB. Samma planering har också dagliga möten med 
KILAB där prioriteringsordning för arbetskorten bestäms. När KILAB är klar med sitt arbete 
uppdaterar planeringen för PV3 saldot för produkter färdiga för leverans i Movex. Blir färdigdatumet 
tidigare än planerat finns möjligheten att leverera produkterna i förtid till lagret i Göteborg. 

Planerad genomloppstid 
Den planerade totala genomloppstiden för produkter genom Line 2 är framtagen till sex veckor (30 
dagar). Den består av knappt fyra veckor gjutning och rensning (19 dagar) varav cirka en vecka består 
av rensningsarbete, en vecka går till produktion i PV3 och den sista veckan är planerad för målning 
och packning som utförs externt genom KILAB. Genomloppstiden är ej framtagen faktabaserat utan 
genom erfarenhet och historik. Den genomloppstid som använd idag är densamma för alla 
produktvarianter och oberoende av inplanerad batchstorlek. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 
Examensarbetet kan beskrivas som en utredning på grund av att kravet på det aktuella projektet 
stämmer överens med kraven som ställs på en utredning. Kraven för en utredning är enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001) att projektet avser lösa ett specifikt problem, det finns givna direktiv 
för utredningen, genomförande av utredningen sker i samråd med personer som kommer att 
påverkas av det slutgiltiga resultatet och att utredarna fungerar som förändringsagenter. 
 
Detta examensarbete uppfyller dessa krav då resultatet avser lösa det specifika problem som SKF 
Mekan har med en för lång ledtid till kund, vidare finns det i projektbeskrivningen klara mål för 
arbetet samt en viss förutbestämd arbetsgång med olika kvalitetsverktyg. Dessutom har arbetet 
genomgående skett i samråd med berörda personer längs det undersökta flödet av produkter. 
Slutligen har författarna fungerat som en typ av förändringsagenter och tillfört akademisk kunskap 
och en ny syn på problemet med givna förbättringsförslag. 
 
Då ett vetenskapligt problem angrips kan en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsansats antas. 
Bryman (1997) beskriver att den kvalitativa är skild från den kvantitativa på det sätt den bearbetar 
information samt på det sätt informationen samlas in. Den kvantitativa forskningsansatsen 
karaktäriseras enligt Svenning (2000) genom att den behandlar information i form av precisa 
hårddata. Exempel på detta är statistik eller vinst per producerad enhet. Den kvalitativa 
forskningsansatsen beaktar i motsats mjuka eller upplevda faktorer. (Ibid.) 
 
I detta examensarbete har både ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt använts. De kvalitativa 
metoderna utgör främst nulägesanalys och processkartläggning men även arbetet med olika 
kvalitetsförbättringsverktyg, såsom orsak & verkan-matris och process-FMEA kan ses som kvalitativa 
metoder. De kvantitativa metoder som använts är främst bearbetning av historiska data och 
processfakta från SKF Mekans affärssystem.  

3.2 Datainsamling 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) finns två typer av datakällor; människor och 
dokument. De olika källorna bidrar i sin tur med olika typer av information som vidare insamlas 
genom olika tillvägagångssätt. Information från människor kan samlas in via observation, enkät, eller 
intervju. Dokument som bidrar med information karaktäriseras av till exempel böcker, artiklar, 
årsredovisningar och videoinspelningar. 
 
Under projektet har empirisk data främst insamlats genom observationer, intervjuer samt granskning 
av diverse datautskrifter och statistik ur företagets affärssystem. Teoretisk data har insamlats genom 
litteratursökningar för att sedan tillhandahållas av olika bibliotek.  
 
Vidare finns två typer av data att använda vid en studie; primärdata och sekundärdata. Primärdata 
definieras som data som insamlas under studiens gång. Sekundärdata är data som redan varit 
insamlad såsom statistik eller utdrag ur journaler. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
Studien förlitar sig på såväl primär- som sekundärdata. För att få fram information om nuläget har 
författarna tagit fram primärdata med hjälp av berörd personal längs det aktuella produktflödet. 
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Även bearbetning av statistik från företagets affärssystem kan ses som primärdata. Övrigt 
framtagande av information ur affärssystemet och litteraturstudier är exempel på sekundär data som 
använts. 

3.3 Arbetsmetod 
Parallellt med en grundlig studie av nuläget har en kedja av Six Sigma-verktyg använts, dessa 
innefattar projektbeskrivning till och med värdeflödesanalys (se figur 3:1 och avsnitt 3.4 - Six Sigma 
– DMAIC). Varje verktyg har haft ett bestämt syfte i kedjan och allt har utförts med en gemensam 
målsättning; att kartlägga flödet och ringa in de delar eller områden som har störst påverkan på de 
mål som projektet förväntas uppnå. 
 
Då en tydlig bild av nuläget skapats var nästa steg i arbetsgången att genom fördjupade teoristudier 
hitta lämplig teori som kan appliceras på och förbättra de tidigare funna problemområdena. Med 
hjälp av framförallt teori grundad på Lean-metodik och den helhetsbild som tidigare skapats 
analyserades nuläget grundligt. 
 
Efter det togs ett antal förbättringsförslag fram och utvärderades tillsammans med 
rekommendationer för fortsatt arbete. Slutligen upprättades styrplaner för att specificera förslagen 
och säkerställa metoden för det vidare arbetet. 
 

Figur 3:1. Examensarbetets arbetsgång. 
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3.4 Six Sigma – DMAIC 
DMAIC är en arbetsmetodik för Six Sigma projekt som drivs inom SKF. Metoden ger en mall för 
projekt, säkerställer att viktiga steg genomförs samtidigt som en gemensam terminologi skapas. De 
olika stegen blir om de översätts till svenska; definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. I figur 3:2 
syns den kompletta metoden, den är dock bara en vägledning och de enskilda delarna väljs och 
anpassas efter vilken typ av projekt som genomförs. 

Figur 3:2. DMAIC – SKF:s Roadmap. 
 
Nedan följer en beskrivning av de olika verktyg som använts under projektets arbetsgång. 

3.4.1 Projektbeskrivning 
Urval av projekt och rätt omfattning av dem är avgörande för ett företags framgång. 
Projektbeskrivningen är ett verktyg som ska hjälpa till att definiera projektet och visa att utförandet 
av det är en bra affärsmöjlighet. I detta avsnitt ligger fokus på vilka output (Y: n) som efterfrågar 
förbättring. En första version av projektbeskrivning togs fram av uppdragsgivaren, vilken sedan 
modifierades av författarna tillsammans med handledaren för projektet. (Se bilaga 3 – 
Projektbeskrivning) 
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Här definieras vilka kunder som finns till processen, både interna och externa. De viktigaste 
behoven som varje kund har ställs upp och sedan kopplas de ihop med projektet och dess 
målsättning. Alla kunder tas med, men fokusen ligger på slutkunden och dess primära behov. 
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Fördelar för SKF:s affärsverksamhet 
I detta avsnitt beskrivs projektets påverkan på företagets affärsstrategi och målsättningar. Exempel på 
dem kan vara ökad vinstmarginal, reducerade kostnader, ökad försäljning och marknadsandelar, 
minskade kundklagomål, ökad kundtillfredsställelse, etcetera. Här ska vad som påverkas, hur det 
påverkas och när det påverkas definieras. 

Begränsningar 
Det här avsnittet innehåller de begränsningar som påverkar projektet. 

Projektets omfattning 
I detta avsnitt definieras startpunkten och slutpunkten för projektet. Om det finns några andra 
avgränsningar och undantag i form av produkter som inkluderas eller exkluderas i projektet. Här 
skrivs även vad projektet ska resultera i; förslag, delvis- eller full implementering. Huvudsyftet är att 
avgränsa projektet för att behålla motivationen och hålla projekttiden. 

Mål och mätetal 
Här definieras det nuvarande tillståndet, projektets målsättning och bästa tänkbara resultat som kan 
uppnås med en förbättring. Här ingår också att definiera upp lämpliga mätetal som till exempel 
kapabilitet, kostnad för dålig kvalitet, leveranssäkerhet, produktivitet, effektivitet, 
kundtillfredsställelse, etcetera. Målen skrivs mot fem kriterier, de ska vara specifika, mätbara, 
möjliga, relevanta och tidsavgränsade (specific, measurable, attainable, realistic and tangible - 
SMART). Specifikt genom att definiera ett önskat slutresultat, identifiera de aktiviteter som krävs för 
att nå eller överträffa förväntningar och sätta upp delmål efter vägen. Mätbart genom att ta fram 
standardmål som kvalitet, kvantitet, kostnad och tid och sedan identifiera metoder för insamling av 
processdata. Möjligt för att målen ska vara utmanande men ändå inte omöjliga. Relevant genom att 
mål kopplas till verksamhetens affärsstrategi och målsättningar. Slutligen bör även ett mål vara 
tidsavgränsat med tydliga deadlines för deletapper och huvudmål. 

Andra mål och synergieffekter 
Under denna rubrik redovisas om det finns några andra delar, än de som nämnts ovan, som kan få 
en förbättring på grund av projektet. 

Projektets kostnader 
Här redovisas projektets kostnader, för att få en rättvisande siffra bör assistans från en erfaren 
controller användas. 

Tidsplan med milstolpar och delmål 
I detta avsnitt tas en tidsplan för projektet fram och de milstolpar som ska utföras under projektets 
gång fylls i. Detta hjälper till att styra projektet rätt och driva det framåt. Vid behov kan det även 
kompletteras med ett Gant-schema där alla resurser listas. 

3.4.2 Processkarta 
En processkarta kan beskriva alla sorters processer och utgör starten för varje projekt. Den är ett 
kraftfullt grafiskt verktyg för att illustrera hur en process fungerar i nuläget. Syftet är att samla 
processkunskap som i ett senare skede av projektet leder till processförbättringar. Det gäller att lära 
känna processens nuläge och inte ett önskat tillstånd. Denna information har tagits fram genom att 
vara ute i processen och genom samtal med berörda personer. Processkartan bör uppdateras löpande 
vid processförändringar. 
 
Vid framtagandet av processkartan har följande arbetsgång använts i given ordningsföljd: 
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Materialflödeskarta 
Genom en rundvandring i flödet med information om bland annat produkter, processer, 
materialhantering och processernas kapaciteter fick författarna allmänbildande kunskap om 
verksamheten. Start- och slutpunkt för flödet fastställdes och en kartläggning av materialflöden, 
lagerplatser och operationer utfördes. Resultatet blev en översiktlig materialflödeskarta. 

Planeringsprocess 
Nästa steg var att kartlägga hur planeringsprocessen fungerar i nuläget. Med hjälp av möten med 
berörda planerare fick författarna kunskap om planeringsprocessen. Dels hur planeringen utförs på 
respektive fabriksenhet och dels hur de olika enheternas planeringsprocesser är sammanlänkade 
sinsemellan. Mötena hölls både separat med de olika planerarna och gemensamt genom ett så kallat 
processkartläggningsmöte med samtliga berörda planerare närvarande. Syftet med 
processkartläggningsmötet var att följa en order från början till slut för att kunna förstå helheten i 
planeringsprocessen och fastställa oklarheter i ansvarsområden. 

Processflödeskarta 
För att få en helhetsbild över alla processer genom flödet sammanlänkades kartläggningen av 
planeringsprocessen med materialflödeskartan. Den nya så kallade processflödeskartan beskriver 
flödet från början till slut med alla planeringsprocesser, operationer, lagerplatser, transporter, 
etcetera. (Se bilaga 4 – Processflödeskarta) 

Processteg 
Då processflödeskartan är för komplex för att användas som grund till processkartan har en 
sammanställning gjorts. I sammanställningen har processerna utvärderats och vissa har tagits bort 
alternativt slagits ihop till ett antal övergripande processteg. Dessa processteg har sedan kopplats 
ihop flödesmässigt och ska användas som grund till processkartan. 

Ingående faktorer och utfall 
Nästa steg var att ta fram ingående faktorer (x) till processerna och processernas utfall (y). Detta 
arbete gjordes tillsammans med berörda planerare. Viktigt är att inkludera alla ingående faktorer 
som kan påverka, även mjuka delar såsom kunskap och regler. De flesta (y) från tidigare processteg 
blir (x) i nästkommande. Utfallen specificerar kvantitet eller kvalitet och är interna 
processparametrar som mäts innan det avslutande resultatet (Y). 
 
Därefter grupperades de ingående faktorerna i tre klasser: styrbara faktorer (C), standardiserat arbete 
(S) och brus (N). 
 
Styrbara faktorer är de faktorer som kan ändras för att se hur de påverkar utfallet. Dessa kan till 
exempel vara skärdata eller härdtemperatur. Standardiserat arbete är faktorer i form av aktiviteter till 
processen som ses som sunt förnuft eller standard, till exempel tillräckligt förebyggande underhåll 
och personalnärvaro. Brus är ingående faktorer som påverkar processen men som är för dyra eller av 
någon annan anledning för svåra att styra. Exempel på brus kan vara luftfuktighet och 
yttertemperatur. 

Slutgiltig processkarta 
Till sist färdigställdes processkartan genom att de ingående faktorerna och utfallen lades till 
respektive processteg. Den slutgiltiga processkartan står som grund för det vidare arbetet med orsak 
& verkan-matris. (Se bilaga 5 – Processkarta) 
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3.4.3 Orsak & verkan-matris 
Efter att processkartan tagits fram med dess ingående faktorer och utfall fortsatte arbetet med en 
orsak & verkan-matris. Matrisen relaterar de ingående faktorerna till kundbehoven med 
processkartan och projektbeskrivningen som källa. Kundbehoven betygsattes med avseende på 
betydelsen för kund och de ingående faktorerna poängsattes med avseende på hur stark påverkan de 
har till kundbehoven. Kundbehoven poängsattes tillsammans med handledaren för projektet på 
företaget och den övriga poängsättningen av ingående faktorer gjordes tillsammans med 
nyckelpersoner längs flödet. 
 
I matrisen ifylls varje enskild ingående faktor och vilket processteg den kommer från. De ställs mot 
de viktigaste kundbehoven och vilken betydelse dessa har för kunden (1-10). I matrisen finns också 
två klassificeringar för varje ingående faktor. Förutom den tidigare uppdelningen mellan styrbara 
faktorer, standardiserat arbete eller brus gjordes en klassificering för faktortyp. Klasserna för 
faktortyp är antingen planeringsfaktor (P) eller kapacitets-/resursfaktor (K/R). Syftet med 
klassificeringarna var att ta fram de faktorer som är påverkbara och som ligger inom projektets 
avgränsningar. 
 
Nästa steg för arbetet med orsak och verkan-matris var att samla nyckelpersoner för flödet till ett 
möte för att poängsätta de ingående faktorernas påverkan på kundbehoven. Varje ingående faktor 
(x) betygssätts mot varje enskilt kundbehov (Y) efter en given skala: noll poäng för inget samband, en 
poäng för svag påverkan på kundbehov, tre poäng för måttligt samband med kundbehov eller nio 
poäng för direkt och starkt samband med kundbehovet (Y).  
 
Efter mötet multipliceras betyget för kundbehovet med betyget för kopplingen mellan kundbehov 
och ingående faktor. Siffrorna summeras sedan för varje kolumn och rad. Slutligen sorteras de 
ingående faktorerna efter den totala påverkan på flödets kundbehov, där den ingående faktorn med 
högst summa hamnar högst upp på listan.  
 
Orsak & verkan-matrisen är en subjektiv metod där det är viktigt att det finns en bra bild av flödet 
som grund i form av en bra projektbeskrivning och en verklighetstrogen processkarta. Resultatet av 
analysen kommer också att vara beroende av vilka personer som är med vid poängsättningen. Därför 
är det viktigt att samla ihop en grupp med nyckelpersoner som verkligen har koll på flödet och dess 
processer. Huvudsyftet med metoden är att få en fingervisning om vilka ingående faktorer som är 
viktigast att lära sig mer om för att lyckas med förbättringsarbetet (se bilaga 6 - Orsak & verkan-
matris). De faktorerna väljs sedan ut till en fortsatt analys i en feleffekt-analys (process-FMEA). 

3.4.4 Process-FMEA 
Grunden för en feleffekt-analys (FMEA) är att identifiera olika situationer där en produkt eller 
process kan misslyckas. Den typ av FMEA som använts i arbetet är en process-FMEA som fokuserar 
på ingående faktorer och analyserar flödets processer. De ingående faktorer som användes var de 
som den föregående orsak & verkan-matrisen visat på som mest kritiska för att lyckas tillfredsställa 
de fastställda kundbehoven. Utfallet från metoden blir en lista över vilka ingående faktorer som har 
högst sannolikhet att påverka processutfallet negativt och i förlängningen en prioriterad lista över 
åtgärder för att förebygga eller upptäcka felorsaker. 
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Analysen utfördes tillsammans med nyckelpersoner längs flödet. Fösta steget i metoden var att sätta 
in de ingående faktorer som skulle analyseras i en matris för process-FMEA. Matrisen är uppdelad i 
fyra huvuddelar, felmöjlighet, feleffekt, felorsak och nuvarande kontroller. I kolumnen felmöjlighet 
fastställdes för varje processinput alla sätt som kan skapa problem. I nästa kolumn, potentiell 
feleffekt, togs för varje felmöjlighet fram dess effekter på kunder, såväl interna som externa. Nästa 
steg i arbetsgången var att i nästa kolumn identifiera potentiella orsaker för varje fel. Vidare listades 
nuvarande kontroller för varje orsak eller felmöjlighet. För att kvantifiera analysen och kunna 
prioritera bland felmöjligheter poängsattes sannolikheten för fel, allvarlighetsgrad och chans för 
upptäckt. Poängskalan vid de olika bedömningarna låg mellan ett till tio och en beskrivning på 
exempel för poängsättning användes för att underlätta bedömningen. (Se Bilaga 7 – P-FMEA med 
exempel på bedömning) 
 
Utfallet av poängsättningen kallas riskprioritetsnummer (RPN) och är en produkt av allvarlighet, 
sannolikhet och chans för upptäckt. En sortering efter fallande RPN gav författarna ett 
beslutsunderlag för vilka felmöjligheter som är problematiska och som därför bör ägnas särskilt 
intresse i det vidare arbetet. (Se bilaga 7 - Process-FMEA) 

3.4.5 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys handlar om att kartlägga ett flöde och ta fram och separera värdeskapande från 
icke värdeskapande aktiviteter och utifrån detta göra en jämförelse mellan värdeskapande och icke 
värdeskapande tid. Exempel på icke värdeskapande aktiviteter kan vara överproduktion, väntetid, 
transporter etcetera. Både materialflöden och informationsflöden ska ingå i analysen och ett antal 
processparametrar såsom cykeltid, ställtid, personalfakta etcetera bör tas med för att öka förståelsen 
för flödet. Tanken är att utifrån en karta över det nuvarande tillståndet kunna eliminera slöseri, 
hitta förbättringsmöjligheter och ta fram ett ny karta över ett framtida tillstånd, vilken blir en sorts 
”ritning” för förbättringsarbete. En stor fördel med en värdeflödeskarta är att helheten blir synlig 
och suboptimering kan undvikas.  
 
Då en stor del av nulägeskartläggningen redan var gjord för både materialflödet och 
informationsflödet i samband med arbetet med processkartan handlade det största arbetet om att ta 
fram tider för de olika aktiviteterna. Tider och fakta angående processerna togs fram genom 
intervjuer medan liggtider i lager togs fram och bearbetades från affärssystemet Movex. Liggtider 
observerades på två platser, ena platsen är efterbehandling där material samlas antingen innan 
blästring eller innan rensning och plockning. Den andra platsen är efter renseriet då lagerhus loggats 
som färdigrensat gods och väntar på bearbetning på L&T. Fysiskt innefattar det sista både 
produktionen på öster och gjutgodslagret på väster. 
 
Tider för efterbehandling togs fram från affärssystemet Movex där alla order för de berörda 
produkterna kollades upp från första januari 2005 till december 2005 (totalt 1586 transaktioner). 
Det som loggades var alias (namn), artikelnummer, nummer på tillverkningsorder, 
operationsnummer, tillverkningskvantitet, transaktionsdatum och transaktionstid. Datum och tid 
för transaktionen slogs ihop och räknades om till produktionsdag med en decimal som exkluderade 
helgdagar. Informationen sorterades efter typ (SNL/SAF), storlek och nummer på tillverkningsorder 
(tid och överhalva/underhalva). Varje order klistrades in i ett excelblad som beräknade ett viktat 
medel för varje order, en viktning som tar hänsyn till tid och antal lagerhus för transaktionen och 
ger ett värde på antal dagar per order för varje enskild order. Förutom det viktade medlet räknades 
en spridningsbredd för varje order ut där skillnaden mellan första och sista transaktion beräknades 
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oberoende av vilket antal transaktionerna haft. På så sätt får man både en bild av var tyngdpunkten 
för varje orders tidsåtgång ligger och hur spridda transaktionerna är. Dessa värden summerades för 
varje storlek, typ och formningslinje (FA68/DISA) och gjordes om från produktionsdygn till antal 
timmar för respektive formningslinje. För att underlätta förståelsen ges nedan ett 
beräkningsexempel. 
 

Artikelnr. Ordernr. Antal Tid Antal Tid
051 007 6 10 8 30
051 007 4 20 2 40

10 10

Transaktion in Transaktion ut

 
 

18
10

)20*410*6(
10

)40*230*8(
=

+
−

+
=−medelV  [dagar] 

 
301040 =−=Spridning [dagar] 

 
Genomsnittslager för gjutgodslagret togs även det fram från affärssystemet Movex genom att ta fram 
information för varje order mellan den första januari 2005 till december 2005 (totalt 1279 
transaktioner). Det som samlades in för varje order var alias, artikelnummer, nummer på 
tillverkningsorder, tillverkningskvantitet, saldo, transaktionsdatum och transaktionstid. Först gjordes 
datum och tid om till ett tal med en decimal som motsvarar produktionsdag med helgdagar 
exkluderade. Sedan sorterades informationen efter storlek, artikelnummer och produktionsdag. 
Därefter beräknades ett genomsnittslager ut för varje lagerhusdel genom att börja på första dagen 
och multiplicera gällande lagersaldo med mellanskillnaden i tid från det saldot till nästa 
saldoförändring. Dessa produkter summerades sedan och dividerades med den totala tiden för hela 
perioden för att på så sätt ge en genomsnittlig lagernivå för varje lagerhusdel. För att underlätta 
förståelsen ges nedan ett beräkningsexempel. 
 

Artikelnr. Ordernr. Kvantitet Saldo Tid
051 075 10 20 10
051 075 10 30 20
051 075 -30 0 30  

 

25
1030

)2030(*30)1020(*20
=

−
−+−

=slagerGenomsnitt  [enheter] 

 
Till värdeflödesanalysen infördes sedan materialflödet, informationsflödet och genomsnittliga tider 
för varje del i flödet. För slutlig värdeflödeskarta över nuläget med symbolbeskrivning se Bilaga 2 – 
Värdeflödeskarta nuläge. Dessutom beräknades hur stor del av den totala genomloppstiden som 
motsvarar värdeskapande tid. 

3.4.6 Styrplan 
Som avslutning till ett projekt och i kombination med resultat och rekommendationer så bör en 
styrplan tas fram för att specificera förslagen och säkra metoden vid ett införande.  
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Ingående delar till en styrplan är kritiska ingående faktorer till processen, arbetsrutiner, 
styrmöjligheter och personer inom projektet som till exempel processägare och projektmedlemmar. 
 
Utgående delar som ska redovisas i en styrplan är styrmetoder, processens mätetal och en 
handlingsplan, allt för att få faktabaserade och hållbara resultat. 
 
Styrmetodernas syfte är att; Fixera, minimera, standardisera, ta fram rutiner för mätning & 
uppföljning, hur kommunikation ska bedrivas och revision utföras. 
 
Att tänka på när en styrplan tas fram är; Vad är en styrplan, varför ska den skapas, vem ska sköta 
uppföljningen, när ska uppföljning ske, hur sker uppföljning, var kommer uppföljningen att 
genomföras, när kommer styrplanen att uppdateras, var kommer styrplanen att visas upp och vilka 
åtgärder krävs om uppföljningen finner förutsättningar som inte överensstämmer med uppställda 
kundkrav? 

3.5 Analys av problemområden 
Nuläget analyserades sedan med hjälp av ovan nämnda metod och de mest kritiska områdena för 
förbättring togs fram i given ordning. 

3.5.1 Orsak & verkan-matris 
De poängsatta ingående variablerna sorterades efter typ, klass och totalpoäng, där syftet var att ta 
fram de ingående faktorer som har högst poäng, ingår i någon planeringsprocess och samtidigt är 
styrbara. Sorteringen av de ingående faktorerna resulterade i en lista där de ingående faktorer som 
hamnade överst var de faktorer som det fortsatta arbetet skulle fokusera på. Då resultatet av 
sorteringen analyserades syntes en tydlig gruppering i de styrbara faktorerna som ingår i någon 
planeringsprocess. De 17 första faktorerna höll sig alla över 88 procent av möjligt maxvärde medan 
den 18: e hade en poäng under 24 procent av maxvärdet. Det gjorde att de 17 första faktorerna 
valdes ut till det fortsatta arbetet. (Se bilaga 6 – Orsak & verkan-matris) 
 
De 17 ingående faktorerna som valdes ut fanns i processtegen; Planering PV3, Produktion PV3, 
Planering Smältning & formning, Produktion Smältning & formning, Planering Efterbehandling, 
Produktion Efterbehandling och Distribution från Gjutgods till L&T (se bilaga 5 - Processkarta). De 
ingående faktorerna var av typerna; batchstorlek, prioriteringsregler, ställtid, uppskattad ledtid, 
saldokontroll och externa order. 
 
I planeringen för PV3 är vald batchstorlek, vilka prioriteringsregler som används, korrekt 
saldokontroll och uppskattad ledtid viktigast. Planeringen för smältning och formning har förutom 
de kritiska ingående faktorerna batchstorlek, prioriteringsregler, saldokontroll och uppskattad ledtid 
även att ta hänsyn till de externa order som ska samplaneras med övriga produkter i flödet. Vid 
planeringen för efterbehandlingen är de viktigaste faktorerna vilka och hur prioriteringsreglerna 
används, saldokontroll på färdiggjutet och färdigrensat saldo och korrekt uppskattad ledtid. Vid 
distributionen mellan Gjutgods och L&T är saldokontrollen viktigast. De produktionsprocesser som 
finns med på listan är för PV3, smältning och formning och för efterbehandling. Vid dessa är 
ställtiderna av betydelse för att klara av att uppfylla de uppsatta kundbehoven.  
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De delar som framkom som mest kritiska att arbeta med för att lyckas med projektets målsättning är: 
• Vald Batchstorlek 
• Använda prioriteringsregler 
• Rättvisande saldokontroller 
• Korrekt uppskattade ledtider 
• Sammankoppling av kapacitetsbehov med övriga produktgrupper (främst externt gods) 
• Ställtider för processer i flödet 

3.5.2 Process-FMEA 
Resultatet från den poängsatta process-FMEA: n sorterades efter RPN (riskprioritetsnummer) och 
bland de analyserade faktorerna kunde de sju första uppvisa en andel av 27 till 33 procent av max 
RPN medan den nästföljande faktorn har ett RPN motsvarande mindre än 20 procent. De 
nästföljande faktorernas felmöjligheter är också viktiga men för det inledande arbetet kommer de sju 
första att vara de som utreds först. 
 
De sju faktorerna med allvarligast felmöjligheter är; Saldokontrollen vid distributionen mellan 
Gjutgods och L&T som kan ge felaktiga signaler och resultera i att det blir en för liten mängd inkört 
material till PV3. Detta kan bero på ett saldofel eller att godset blivit rostigt. Vid planeringen för 
PV3 kan den uppskattade ledtiden vara längre än den verkliga ledtiden, något som leder till 
överproduktion och resulterar i ökade nivåer på PIA och gjutgodslagret. Vid produktionen i PV3 
finns en allvarlig felmöjlighet att de yttre omställningarna på grund av kompetens, förberedelser och 
förutsättningar som till exempel verktyg, blir till inre ställ som påverkar produktionen. Vidare finns 
en möjlighet att de externa order vid planeringen för smältning och formning ej kopplas ihop med 
tillgänglig kapacitet när de planeras in, något som kan leda till omprioriteringar och överbeläggning. 
Ytterligare en ingående faktor vid planeringen för smältning och formning som kan drabbas av en 
allvarlig felmöjlighet är saldokontrollen som görs, den kan ge ett för högt saldo på inleveranserna 
vilket leder till att för liten mängd planeras in. Samma felmöjlighet kan uppstå för saldokontrollen 
av färdigrensat gods som sker vid planering för efterbehandling. På grund av räknefel eller 
felslagning kan ett tidigare för högt rapporterat saldo resultera i att en för liten mängd levereras. (Se 
bilaga 7 - P-FMEA) 
 
De faktorer som enligt process-FMEA:n har högst riskprioritetsnummer (RPN) är: 

• Saldokontrollen vid distribution mellan Gjutgods och L&T som visar på en för hög nivå 
• Ledtiden som används vid planering för PV3 är längre än verklig ledtid 
• Yttre omställningar blir till inre omställningar vid PV3 och påverkar produktionen 
• Externa order planeras inte in med tanke på tillgänglig kapacitet 
• Felaktiga saldon vid kontroll inför planering för smältning och formning och inför planering 

av efterbehandling 

3.5.3 Värdeflödesanalys 
Den framtagna värdeflödesanalysen över nuläget visar på vilka processer som flyter på bra och vilka 
som bromsar flödet på ett eller annat sätt. Processer med negativ påverkan på det totala flödet omges 
ofta av lager och buffertar med extra höga nivåer. Det kan bero på processen i sig eller på hur den 
planeras. Värdeflödeskartan över nuläget på SKF Mekan AB har ett komplext informationsflöde 
med flera planeringspunkter och möjlighet för omprioriteringar under flödets gång. Materialflödet 
visar på ansamling av material inom efterbehandling, med ett viktat medel på 238 timmar för FA68-
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gods och 142 timmar för DISA-gods att ta sig igenom denna fabriksdel. Detta kan jämföras med den 
värdeskapande tiden för varje producerad enhet som är 10 till 30 minuter i efterbehandlingen, något 
som ger en värdeskapande andel på en till fyra promille. Nästa del av flödet där produkter blir 
liggande är för de färdigrensade lagerhusen. Detta kallas gjutgodslagret och där ligger produkter och 
väntar på att kallas upp till bearbetning på L&T. Genomsnittslagret för färdigt gjutgods i 
Gjutgodslagret motsvarar 12 dagar, något som är över 60 % av planeringsgränsen på 19 dagar som 
gäller för beställningar av lagerhus från Gjutgods. Totalt för hela flödet motsvarar den 
värdeskapande tiden en till två procent av den totala genomloppstiden. (Se bilaga 2 – 
Värdeflödeskarta nuläge) 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Vid genomförande av en studie är det viktigt att de metoder som använts är tillförlitliga och fungerar 
till det de är avsedda för så att beslut kan tas på rätt grunder. En metod kan ifrågasättas utifrån 
vilken validitet och reliabilitet den har. 
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller undersökning ger samma resultat 
vid olika tillfällen (Svenning, 2000). Studien handlar till viss del om författarnas egna observationer 
och tolkningar vilket sänker reliabiliteten något då en annan forskare med en annan erfarenhet och 
kunskap troligen skulle ha tolkat informationen annorlunda. För att öka reliabiliteten i arbetet 
sammanställdes flödeskartor och mötesprotokoll i direkt anslutning till möten för att inte 
information skulle förloras eller tolkas felaktigt. Dessutom utfördes alltid arbetet med 
kvalitetsverktygen; processkarta, orsak & verkan-matris, process-FMEA och VSM, tillsammans med 
berörda personer längs flödet som i efterhand fick godkänna att författarna tolkat deras uppgifter 
rättvisande. För att höja reliabiliteten redovisas alla källor som använts samt att arbetsmetoden har 
beskrivits väldigt noggrant. 
 
Studiens förmåga att mäta det som är avsett att mäta är vad Svenning (2000) uppfattar som 
undersökningens validitet. Validiteten handlar om att ställa rätt typ av frågor till rätt person. För att 
säkerställa en hög validitet har ett stort antal respondenter använts vid arbetet. Olika respondenter 
har använts vid samma frågeställningar för att säkra validiteten och vid oklarheter har 
respondenterna samlats för att gemensamt i grupp komma överens. 
 
Metoderna som använts mäter och beskriver vad som avsetts, dock ska läsaren ha i åtanke att 
resultatet till viss del är beroende av författarnas tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter. 
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4 Teori 
I kapitlet presenteras de teorier som använts för att behandla funna problemområden. 

4.1 Lean produktion 
Det primära målet med Lean produktion är att höja kundtillfredställelsen. Detta uppnås enligt 
MacInnes (2002) genom ett antal delmål: 
 

• Förbättra kvaliteten 
Kvaliteten är förmågan för företagets produkter eller service att överensstämma med 
kundbehoven. Kvalitetsförbättringar handlar främst om att förstå kundernas behov och 
förväntningar och att anpassa verksamheten därefter.  

 
• Eliminera slöseri 
Slöseri är alla aktiviteter som kräver tid, resurser eller utrymme men som inte tillför värde. Detta 
arbete bör utformas så att en framtidsvision över ett förbättrat flöde föreställs och utefter denna 
vision påbörja förbättringsarbetet.  

 
• Reducera totalkostnaden 
Totalkostnaden är direkta och indirekta kostnader förenade med produktion av en produkt eller 
service. Lean produktion syftar till att undvika suboptimering och förbättra helheten och 
därigenom sänka den totala kostnaden. 

 
• Reducera ledtid 
Ledtid är den tid det tar att färdigställa en följd av aktiviteter i en process. Att reducera ledtiden 
är en av de mest effektiva sätten att minska på slöseri och reducera den totala kostnaden. 

 
När Lean produktion påbörjas rekommenderas att arbetet till en början koncentreras till att minska 
överproduktion, vilket ofta utgör företagets största del av slöseri. Överproduktion gömmer och 
skapar även andra former av slöseri varför en förbättring inom området ger ytterligare 
följdförbättringar. (Ibid.) 
 
MacInnes (2002) fortsätter med att beskriva hur förbättringsarbete bör bedrivas för att reducera 
ledtiden, arbetsgången är densamma för att reducera slöseri. 
 

• Börja ledtidsreduktion med att göra en värdeflödeskarta för den aktuella processen. 
• Beräkna tiden för värdeskapande aktiviteter i processen. 
• Analysera värdeflödeskartan och identifiera var en ledtidsreducering är möjlig.  
• Brainstorma lösningar för att den verkliga tiden ska bli lika med den värdehöjande tiden. 
• Undersök vilka begränsningar som finns i processen och utveckla en plan för att eliminera 

eller effektivisera dem. 
• Ta fram mätetal för att identifiera olika ledtider i olika delar av processen. 
• När en ny värdeflödeskarta med förbättringar är framtagen, gör mätningar på denna. 
• Repetera arbetsgången för att identifiera andra ej effektiva processer i organisationen. 
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Shingo (1984) menar att ledtidsreducering i huvudsak handlar om konsekvent tillämpning av tre 
principer, vilka i avsnitt 4.4 diskuteras mer ingående. 
 

• De olika processerna balanseras och synkroniseras för att undvika lager mellan processerna. 
• Enstycksflöde tillämpas för att eliminera omloppslager. Detta kräver ofta förbättring av layout 

och transportanordningar. 
• Mindre batchstorlekar. För att möjliggöra detta används SMED-metoden för att minska 

ställtid. 

4.2 Slöseri 
I boken Ledarskap för kvalitet och produktivitet diskuterar Jirby (1992) tio former av slöseri som bör 
elimineras. Att upptäcka och avlägsna slöseri är den enklaste och effektivaste vägen att öka 
arbetsglädje, säkerhet, kvalitet, produktivitet och lönsamhet. 
 

1. Slöseri i form av överproduktion 
Att producera mer än kunderna efterfrågar är den värsta formen av slöseri eftersom den skapar 
andra former av slöseri vilka leder till kostnadsökningar. Konsekvenser av överproduktion är till 
exempel att problemområden göms, kapital binds i lager, mer utrymme krävs, extra transporter 
kräver extra personal och fordon, administrationskostnader ökar, kassationer på grund av 
förändrad efterfråga, längre genomloppstid etcetera. 

 
2. Slöseri med tid 
Onödigt arbete binder tid som kunde utnyttjas bättre. Att bara producera för ett högt 
resursutnyttjande kostar kvalitet, produktivitet och lönsamhet. Medarbetares tid bör hellre 
utnyttjas för kompetensutveckling än överproduktion. En av de vanligaste formerna av slöseri är 
dåligt förberedda, genomförda och uppföljda möten, vilket även ofta drabbar många människor 
samtidigt. 

 
3. Slöseri genom onödiga transporter 
Det existerar mycket onödigt transportarbete inom industrin. Till exempel verktygshantering, 
materialhantering och transporter tillför inget värde och bör minimeras. 

 
4. Slöseri genom onödiga kroppsrörelser 
Alla rörelser som inte tillför värde är slöseri. Onödiga rörelser innebär dessutom ofta ur 
ergonomisk synvinkel skadliga moment, till exempel skadliga lyft eller vridningar. 

 
5. Slöseri genom tillverkning av felaktiga detaljer 
Felaktiga detaljer som inte håller måttet och kan levereras till kund, intern eller extern, skapar 
slöseri i form av reparationer, justeringar och förseningar. 

 
6. Slöseri genom onödig kontroll 
Kvalitet ska byggas in i varje process och inga defekta detaljer ska transporteras vidare till nästa 
processteg. Det går aldrig att kontrollera fram bra kvalitet via en slutkontroll av färdiga detaljer. 
Varje tillverkningssteg måste utföras korrekt med efterföljande kvalitetskontroll. 
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7. Slöseri i form av felaktig metod 
Arbetsprocesser ser ofta fungerande ut men är i realiteten slösaktiga för att de bearbetar för 
tillfället onödiga artiklar. Detta kan motverkas genom att bara göra det som är absolut 
nödvändigt i precis rätt tid, varken för tidigt eller för sent. 

 
8. Slöseri i form av material och inventarier 
Bara det absolut nödvändigaste ska finnas vid varje arbetsplats. Överflödigt material och onödiga 
inventarier ska tas bort. 

 
9. Slöseri i form av ytor 
För stora ytor är en av de vanligaste formerna av slöseri i Sverige. Ytor kostar pengar i form av 
energi, transporter, försämrad överblickbarhet, ökade personliga avstånd och tidsförluster. 

 
10. Slöseri i form av onödigt arbete och mental energi 
Om det inte finns tydliga regler och normer för hur ett arbete ska gå till kommer det att kosta tid 
och energi varje gång någon står inför en uppgift eller ett problem. 

4.3 Ledtid 
Ledtid kan definieras på många olika sätt. Shingo (1984) beskriver ledtid mot kund, även kallad 
leveranstid, som tiden mellan kundorder och leverans medan genomloppstid är tiden från att 
produktionen startar tills produkten är färdig. 
 
Relationen mellan ledtid mot kund och genomloppstid är viktig att känna till. Om genomloppstiden 
är kortare än ledtid mot kund är det möjligt att tillverka mot kundorder. Omvänt resonemang ger 
förutsättningar att för att kunna leverera i tid måste tillverkning startas i förtid och ett lager av 
halvfabrikat finnas tillgängligt på lämplig plats längs flödet. Processen efter detta lager är den så 
kallade kundorderpunkten i flödet. (Ibid.) 
 
Enligt MacInnes (2002) består ledtid av tre faktorer; cykeltid, batch-väntetid och processväntetid: 

• Cykeltiden består av tiden det tar att färdigställa en operation, till exempel att bearbeta en 
enhet eller färdigställa en inköpsorder.  

• Batchväntetiden är tiden produkter i en batch väntar på att andra produkter i batchen ska 
färdigställas. 

• Processväntetid är tiden en batch måste vänta efter en operation innan den kan påbörjas vid 
nästa process.  

 
Allmänt gäller ett samband mellan lagrets storlek och genomloppstiden. Om de ingående interna 
lagernivåerna reduceras så reduceras på motsvarande sätt både kapitalbindning och genomloppstider 
i företaget. (Lumsden, 1998) 

4.4 Lager 
Enligt Shingo (1984) finns det två typer av lagring av material, dels lager mellan processer (kö) och 
dels lager beroende på batchstorlek (omloppslager). Lagring mellan processer är till exempel när en 
order får vänta någonstans i verkstaden på att nästkommande operation ska bli ledig. Detta gäller 
även lager som får vänta hos leverantör på grund av att en kund ej kan ta emot material. 
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Lager mellan processer kan vara av tre slag: 
• E-typ – Lager som uppstår av produktionstekniska skäl, beroende på flödet mellan processer 

och processernas kapaciteter. 
• C-typ – Lager som uppstår av planeringstekniska skäl, till exempel för gardering mot 

kassationer, maskinhaverier, etcetera, eller när syftet är att säkerställa jobb i nästkommande 
operation. 

• S-typ – Lager som egentligen inte behövs men som ändå uppstår med syftet att minska 
osäkerhet och stress. 

 
Vidare skiljer Shingo (1984) på kvantitetslager och tidslager. Kvantitetslager uppkommer av 
kvantitativ överproduktion med syftet att gardera sig mot exempelvis kassationer. Tidslager beror på 
ett krav på säkerhetsmarginal och därmed påbörjas produktion i förtid, en så kallad tidsmässig 
överproduktion. 
 
Shingo (1984) diskuterar vidare förbättringsmöjligheter för de olika lagertyperna mellan processer. 

E-typ 
Lager av E-typ kan förbättras antingen genom att balansera kvantitet och kapacitet eller genom en 
synkronisering av flöden. 
 
Vid balansering av flödet är målet att avväga batchstorlekarna så att en jämn och hög beläggning av 
produktionsprocesserna uppnås. På grund av att kapaciteten för de enskilda processerna är olika, 
speciellt maskinkapaciteterna, blir detta omöjligt att till fullo uppnå. Om operationerna beläggs till 
100 procent uppstår lager mellan processer men om tvärtom, för att undvika lager mellan 
processerna, beläggningen ligger lägre än 100 procent kommer maskiner ibland att stå outnyttjade. 
Generellt är målet att uppnå högsta möjliga maskinbeläggning, men naturligtvis bör det inte 
produceras mer än nödvändigt. Om en flaskhalsprocess i tillverkningen har tillräcklig kapacitet, är 
det inget som talar emot en reducering av övriga maskiners eventuella överkapacitet.  
 
Detta är en av de principer som ”Toyota-systemet” bygger på. I praktiken utnyttjas dock ofta 
maskinerna maximalt och därmed bildas lager mellan processer även om det skulle vara mer 
fördelaktigt att försöka uppnå en jämn kapacitet. Produktionen suboptimeras och helhetstänkande 
saknas. I ”Toyota-systemet” är tanken att medvetet uppnå en kapacitetsutjämning mellan 
operationer. Om flaskhalsoperationen inte har tillräcklig kapacitet för att klara av behovet, vidtas 
åtgärder för att höja dess kapacitet och tvärtom med maskiner med högre kapacitet än nödvändigt är 
tanken att reducera kapaciteten genom att till exempel köra på lägre hastighet eller med avbrott. 
 
Då kapacitetsutjämning har uppnåtts kan det fortfarande finnas problem med ”timing” i de fall det 
inte finns ett direkt flöde mellan operationerna. Men i praktiken är detta synkroniseringsproblem 
lätt att lösa vid en balanserad kapacitet. Tidigare ansågs synkroniseringen vara det stora problemet. 
Problemet ansågs vara att få partier att anlända i rätt tid och därmed undvika köer och väntetider vid 
operationer. Dessa uppstod dock främst på grund av obalans i kapacitet och när den rättades till 
försvann också synkroniseringsproblemet.  

C-typ 
Syftet med detta lager är att skydda sig mot följderna av kassationer och maskinhaverier, att 
omställningar tar längre tid än väntat eller ändrade produktionsplaner etcetera. Dessa problem kan 
inte helt undvikas och dessa marginaler skapas medvetet av de som planerar. 
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Vid maskinhaverier fungerar lagret som en säkerhet för att utnyttjandet av nästkommande maskin 
inte ska störas. Lagret leder dock också till att problem döljs, det blir inte lika angeläget att ta itu 
med den verkliga orsaken till ett haveri.  
 
Kassationer uppstår ofta slumpvis, vid olika tider och i olika omfattning, vilket naturligtvis kan ställa 
till problem för produktionen. Därför används ofta ordentliga lager för att undvika problem. Ett 
godtagande av kassationer som ett nödvändigt ont råder ofta och istället för att utreda orsaker och 
arbeta mot en felfri produktion används höga lagernivåer. 
 
Långvariga omställningar innebär att produkter får vänta under tiden. Dessutom påtvingas 
användandet av en stor batchstorlek för att hålla tidsåtgången per producerad enhet på en rimlig 
nivå. Detta leder till ett försök att räkna fram ”optimala batchstorlekar”, vilket i sin tur ofta leder till 
hög kapitalbindning, stor lageryta etcetera. Detta beror på att en accepterad tidsåtgång för 
omställningar finns, och inget förbättringsarbete för att minimera dessa existerar. SMED-metoden 
bör därför användas för att utreda möjligheter till minskad ställtid.  
 
Lager kan finnas på grund av möjligheten till korrigeringar i produktionsplanen, till exempel 
beroende på en oväntad ändring eller ökning av efterfrågan. Detta lager är nödvändigt när 
produktionen inte är tillräckligt flexibel för att klara dessa förändringar. Problem kan lösas utan 
lager, med en kort ställtid, för att snabbt kunna reagera på förändring av kundbehov eller med korta 
ledtider så att en leverans kan tidigareläggas och omprioriteringar lättare göras. 
 
Lager kan uppkomma på grund av olika antal maskiner i processtegen. Om en högproduktiv maskin 
matar flera mindre produktiva maskiner fås framförallt med stora batchstorlekar ett lager mellan 
processtegen. Problemet kan lösas på två sätt: 

• Jämna ut kapaciteten flödesmässigt genom att ersätta den högproduktiva maskinen med flera 
mindre maskiner.  

• Minska ställtiden i den högproduktiva maskinen och därmed få möjligheten att köra 
blandade korta serier. 

 
Lager kan även uppkomma mellan processer på grund av olika skiftgång. Om en operation till 
exempel går i tre-skift medan nästkommande arbetar i en-skift kommer lager att uppstå mellan 
processerna. En lösning är att arbeta för att antingen utöka båda till tre-skift alternativt försöka 
effektivisera tre-skiftet så att det klarar den erforderliga kvantiteten på en-skift. 

S-typ 
Denna typ av lagring har ingenting med produktionsteknik eller planering att göra utan består 
enbart av psykologiska orsaker. En känsla av säkerhet eftersträvas för att klara av det oförutsedda. 
Detta lager leder till att problem döljs och orsaker till problem ej kan elimineras. 
 
Slutligen kan sägas att lager mellan processer beror på obalans mellan huvudprocesser, operation, 
inspektion och transport. Om dessa lager utan vidare reduceras riskeras det att processernas 
effektivitet försämras. Därför måste lager minskas lite i sänder för att hitta problemområden, 
eliminera orsaker till problem och därmed eliminera orsaken till lagret. 
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Omloppslager 
Stora batchstorlekar medför automatiskt stora lager mellan processer. Eftersom bara en artikel kan 
bearbetas i taget blir de övriga under tiden liggande. Med en batchstorlek på 2000 enheter är det 
alltså bara en artikel som blir förädlad medan 1999 väntar i obearbetat skick. Vid bearbetning av 
artikel nummer två väntar 1998 artiklar och så vidare. Detta innebär alltså att vid stora 
batchstorlekar lagras den övervägande delen av en batch i väntan på bearbetning. Denna väntetid 
ägnas i många företag inte stor åtanke utan istället ses fördelarna med att använda stora 
tillverkningsbatcher och därmed minska ställkostnad per producerad enhet. Det leder i sin tur till en 
lång total produktionstid för en batch och därigenom en lång genomloppstid. 
 
För att visa problematiken och fördelarna med enstyckstillverkning ges nedan ett exempel: 
 
1000 enheter (n) ska bearbetas i tre operationer (N) med en bearbetningstid på 1 min/enhet (t) 
 
Bearbetningstiden (T) för hela batchen i en operation blir n multiplicerat med t, och med tre 
operationer blir den totala ledtiden (L): 
 

( ) min3000311000 =××=××= NtnL  
 
Om istället varje enhet efter den blivit färdigbearbetad i en station direkt skickas vidare till nästa blir 
den totala ledtiden en tredjedel så lång enligt: 
 

( )( ) ( ) min100211310001 =×−+=×−+= tNTL  
 
Allmänt gäller för relationen (R) mellan de båda ledtiderna för batchstorlekar större än 100 enheter: 
 

N
R 1
=  

 
Alltså reduceras i till exempel ett flöde med fem operationer den totala ledtiden till en femtedel då 
ett kontinuerligt flöde används. 
 
Orsaken till varför många företag fortsätter att producera med stora batchstorlekar istället för 
enstyckstillverkning är att de vill minska ställtider och transporter. Men med hjälp av förändring av 
maskinernas placering och med lämpliga transportmedel kan förändring mot enstycksflöde bli 
möjligt. Syftet med layoutförändringar är således inte nödvändigtvis att minska transportarbetet utan 
främst att reducera produkternas genomloppstid i tillverkningen. Om sedan en ställtidsreducering är 
möjlig försvinner helt motivet för stora batchstorlekar och en flexibel produktion med kort 
genomloppstid möjliggörs.  

4.5 Ställtid 
Långa ställtider i ett produktionssystem leder till många problem, till exempel blir det motiverat med 
stora batchstorlekar vilket i sin tur leder till låg flexibilitet mot förändring i efterfrågan, ett högt PIA 
och en lång genomloppstid. Dessutom ger långa ställtider ett lågt resursutnyttjande. (Segerstedt, 
1999) 
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Vidare beskriver Segerstedt (1999) att från Japan kommer ett systematiskt angreppssätt för att 
reducera ställtider som kallas SMED-metoden. Metoden handlar till en början om att dela in 
ställtider i inre och yttre ställ. Inre ställ är en omställning utförd när maskinen står still och yttre ställ 
är en omställning utförd när maskinen är i drift. Nästa steg i metodens arbetsgång handlar om att 
försöka omvandla inre ställ till yttre ställ. Vidare behandlar metoden standardisering av verktyg för 
snabbare byten, mekaniserade byten och användandet av funktionella fästanordningar för minsta 
möjliga tidsbortfall och ansträngning. All justering och positionering bör elimineras och om 
personalkapaciteten fördröjer omställningen bör den höjas. 

4.6 Riktlinjer för ett resurssnålt och kundorienterat värdeflöde 
Rother och Shook (2004) beskriver i boken Lära sig se vilka riktlinjer som bör följas vid skapandet av 
ett resurssnålt och kundorienterat värdeflöde. Målet är att få ett sammanlänkat och balanserat flöde 
som bara producerar det nästkommande process behöver och när den behöver det. Ett flöde som ger 
minskad ledtid, ökad kvalitet och lägre totalkostnad. 

1. Producera enligt takttid 
Riktlinje nummer ett är att producera enligt takttid, vilket betyder att ha en balanserad 
produktionstakt som motsvarar takten i försäljning. 
 
Takttid är den tillgängliga arbetstiden per skift dividerat med kundernas behov under ett skift. 
 

sekunder
enheter
sekunderExempel 50

500
00025: =  

 
Detta ger att var femtionde sekund bör produktionen leverera en produkt, varken mer eller mindre 
frekvent. 
 
Särkilt viktigt är att producera efter takttid i den så kallade kundorderprocessen, se beskrivning av 
kundorderprocess i riktlinje nummer tre. Takttiden hjälper företaget att se hur bra processer 
fungerar och vad som kan behöva förbättras.  
 
Viktigt vid produktion enligt takttid är att kunna klara snabba reaktioner på problem inom takttiden 
så att inte förseningar uppstår. Detta innebär att  det är väldigt viktigt att eliminera orsaker till 
oplanerade produktionsstopp. 

2. Utveckla kontinuerligt flöde 
Riktlinje nummer två är att använda sig av ett kontinuerligt flöde, vilket innebär att artiklar 
produceras en i taget och att denna artikel omedelbart passerar från en förädlingsprocess till nästa 
utan att någon mellanlagring behövs. Ibland går det inte att implementera eller så finns det skäl för 
att begränsa omfattningen för ett rent kontinuerligt flöde. Exempel på detta kan vara processer som 
har alldeles för lång ledtid och det kan då vara olämpligt att koppla dem direkt till andra processer i 
värdeflödet, eller att avståndet mellan processerna är avlägset, till exempel är det ofta inte möjligt att 
en leverantör ska leverera en artikel åt gången. Här bör frestelsen att skicka produktionsplanen till 
flera processer samtidigt motstås. Istället är ett bra tillvägagångssätt att börja med en kombination av 
kontinuerligt flöde och dragande FIFU-system. Ett sådant system beskrivs närmare i riktlinje nr tre. 
Därefter utvidgas omfattningen av det kontinuerliga systemet allt eftersom till exempel processernas 
tillförlitlighet förbättras, ställtider minskas eller layouten förändras. 
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3. Kanbanlager med dragande system 
Riktlinje nummer tre innebär att använda kanbanlager för att styra produktionen där det inte är 
möjligt att utvidga det kontinuerliga flödet uppströms. Kanbanlager är en form av lager som ska 
fyllas på vid uttag av material och innebär att då kundprocessen hämtar en produkt ur ett 
kanbanlager ska leverantörsprocessen fylla på den hämtade produktvarianten. Här används ofta så 
kallade leverans- och produktions-kanbankort, manuella eller elektroniska, för att signalera 
leveransbehov till kundprocessen respektive påfyllnadsbehov till kanbanlager. Ändamålet är att styra 
produktionen i leverantörsprocessen utan behov av särskild planering. Inget onödigt utan bara det 
som förbrukas och i den tid det förbrukas produceras av leverantörsprocessen. Systemet innebär att 
varken det verkliga behovet nedströms i flödet behöver förutspås eller en schemaläggning av 
processer uppströms blir nödvändig. (Se figur 4:1) 
 
I fabriken ska ett kanbanlager som regel placeras i närheten av leverantörens process. Detta hjälper 
operatören att ha en visuell bild över det aktuella kundbehovet. Kundprocessens materialhanterare 
kommer till leverantörens kanbanlager och hämtar det som behövs, alternativt skickar 
kundprocessen ett leverans-kanbankort som initierar leveransen av material. Efter leveransen sker 
förflyttning av produktions-kanbankort från kanbanlager till leverantörens process, vilket i sin tur 
initierar produktion vid leverantörsprocessen. 

 
Figur 4:1. Kanbansystem. 
 
Observera att ett kontinuerligt system alltid bör eftersträvas och att kanbanlager fulla med material i 
största möjliga mån bör undvikas. Ibland är det opraktiskt att hålla ett lager som innehåller alla olika 
produktvarianter i ett kanbanlager. Exempel kan vara dyrbara komponenter som sällan förbrukas. 
 
En lösning kan vara att använda en sorts transportbana för ett FIFU-flöde, vilket innebär att material 
tas om hand i den ordning det kommer in. Syftet är att ersätta ett kanbanlager men ändå erhålla ett 
flöde mellan processerna. FIFU kan liknas vid en rutschkana som bara kan innehålla en viss mängd 
material samtidigt. Då rutschkanan blir full sker ingen vidare påfyllnad av leverantören till dess att 
kunden tagit material från banan.  
 
Ett annat alternativ kan vara att installera ett sekventiellt dragande system mellan två processer 
istället för ett komplett kanbanlager med alla produkter representerade på lagerhyllorna. Ett 
sekventiellt dragande system innebär att den levererande processen producerar en förutbestämd 
kvantitet direkt till kundens process enligt kundorder, till exempel genom ett produktions-
kanbankort. Detta fungerar om ledtiden i den levererande processen är tillräckligt kort för att kunna 
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producera enligt kundorder. Mellan processerna finns en FIFU-bana. Då FIFU-banan är full startas 
ingen produktion, trots kundorder, förrän urplock skett. (Se figur 4:2) 

 
Figur 4:2. Sekventiellt dragande system med FIFU-bana. 

4. Kundorderprocess 
Den fjärde riktlinjen är att sända ut kundens beställning till endast en produktionsprocess. Med ett 
dragande system och ett kanbanlager behöver produktionen endast planeras i en enda punkt. Det är 
denna som är den så kallade kundorderprocessen. Processen styr produktionen, sätter takten och 
varierar hastigheten vid tillverkning i alla processer uppströms. Produktionsvolymen i 
kundorderprocessen påverkar alltså kapacitetsbehovet i alla processer uppströms genom flödet. Valet 
av punkt för att styra tillverkningen avgör även vilka delar av värdeflödet som kommer att ingå i 
ledtiden från kundorder till färdig produkt. 
 
Observera att förflyttning av material från kundorderprocessen och nedströms till uppställning av 
färdiga varor måste ske som ett kontinuerligt flöde. Nedanför kundorderprocessen finns inget 
kanbanlager eller något dragande system. På grund av detta är alltså kundorderprocessen den process 
med kontinuerligt flöde som befinner sig närmast leverans till kund i det totala flödet. Med 
kundspecifika produkter och fabriker med enstyckstillverkning måste planeringspunkten vanligtvis 
finnas långt uppströms i flödet. (Se figur 4:3) 
 

 
Figur 4:3. Kundorderpunkt. 

5. Utjämning av produktmix 
Riktlinje nummer fem handlar om att fördela tillverkning av olika produktvarianter jämnt över 
tiden i kundorderprocessen. Många produktionsavdelningar anser att det är enklare att planera 
långa monteringstider för en typ av produkt för att undvika långa omställningar. Att gruppera 
processer för likartade produkter och att tillverka dem alla på en gång ger en längre ledtid, högre 
kapitalbindning och sämre kundservice. 
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En tillverkning med stor batchstorlek leder till att komponenter kommer att tillverkas i stora partier 
vilket ger att lagernivåerna i kanbanlagret ökar genom hela värdeflödet. Variationer i 
slutmonteringens produktionsplan leder ofta till förstorade svängningar i behoven när de fortplantas 
och volymen av produkter i mellanlager har en tendens att växa uppströms längs flödet. Att jämna ut 
produktmixen innebär att fördela tillverkning av olika produktvarianter jämnt över en viss 
tidsperiod. Till exempel att istället för att producera 1000 produkter av typ A dag ett, 1000 
produkter av typ B dag två och så vidare, så produceras mindre batcher av A och B omväxlande 
under dagen. Ju bättre produktmixen kan jämnas ut desto bättre kommer den att motsvara 
förändringar i kundbehovet. Ledtiden kortas betydligt och endast ett litet lager av produkter måste 
hållas i färdigvarulager. Det innebär även att kanbanlager uppströms kan hållas med lägre 
lagernivåer. Observera att en utjämning av produktmixen kräver kort omställningstid samt större 
ansträngning för operatörer. 

6. Utjämning av produktionsvolymer 
Riktlinje nummer sex innebär att initiera det dragande systemet genom att hämta små enhetliga 
arbetsmängder vid kundorderprocessen. Alltför många företag lägger ut stora arbetsorder till många 
produktionsstationer samtidigt och för sällan.  
 
Detta skapar stora problem: 

• Det ger ingen känsla för takten i kundbehovet och inget dragande värdeflöde skapas. 
• Den arbetsvolym som produceras blir vanligtvis ojämn över tiden med variation av hög- 

respektive låg belastning på såväl människor som maskiner. 
• Svårigheter att bedöma hur produktionsläget är, om produktionen ligger före eller efter 

planering. 
• En stor mängd order utlagda i produktion leder till ökad kapitalbindning och ledtid samt 

ställer extra krav på administrativa åtgärder. 
• Flexibiliteten minskar och det blir svårare att göra anpassningar i kundens beställningar. 

Detta brukar avslöjas genom att det blir mycket komplexa informationsflöden inritade på 
kartor över nuvarande tillstånd. 

 
Tillverkningsflödets resultat kommer med konsekventa och utjämnade produktionsvolymer att 
lättare kunna förutses, flödet kommer att ge impulser att upptäcka problem som kräver snabba 
åtgärder tidigt. Denna utjämnade arbetsorder kallas en sats. Storleken av denna är baserad på den 
container som används vid leverans. En sats blir antalet artiklar som containern rymmer eller en 
multipel alternativt andel av den. Om till exempel takttiden är två minuter och 
förpackningsstorleken är 100 blir tiden för satsen lika med 200 minuter. Detta blir sedan 
grundenheten vid produktfamiljens vidare produktionsplanering. 

7. Minimera batchstorleken 
Riktlinje nummer sju beskriver att ett ständigt förbättringsarbete bör finnas med målet att minska 
batchstorleken. Börja med att producera varje artikel varje dag för att sedan utveckla systemet till 
varje skift och så vidare. Genom att minska ställtider, se avsnitt 4.5, och batchstorlekar i 
tillverkningsprocesser uppströms blir dessa allt snabbare på att anpassa sin verksamhet till 
förändrade behov nedströms. Dessutom kommer de att behöva mindre material som mellanlagras i 
kanbanlager. 
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En metod för att fastställa batchstorlekar är att utgå från hur mycket tid som är kvar under skiftet för 
att klara omställningar. Om det till exempel finns 22 timmar tillgängliga per dag och 18 timmar 
behövs för den dagliga produktionen så finns det fyra timmar tillgängliga för ställtid. I det exemplet 
kan vid en ställtid på 30 minuter, alltså åtta ställ göras per dag. För att göra omställningar mer 
frekvent än så måste ställtiden minskas eller den tillgängliga arbetstiden ökas. Ett typiskt mål är att 
sätta av cirka tio procent av kapaciteten till omställningar.  
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5 Analys 
I följande kapitel analyseras de olika lagertyper som finns längs det aktuella flödet med teoriavsnittet som grund. Kapitlet 
avslutas med en analys av möjliga kundorderpunkter längs flödet. 

5.1 Lagernivåer 
MacInnes (2002) beskriver att ett förbättringsarbete för att minska ledtiden bör inledas med att 
försöka eliminera överproduktion, vilket ofta utgör ett företags största del av slöseri. Lumsden (1998) 
beskriver sambandet mellan lagrets storlek och genomloppstiden och påstår vidare att då interna 
lagernivåer reduceras så reduceras på motsvarande sätt genomloppstiden. För att uppnå syftet att 
korta genomloppstiden har författarna med teorin som utgångspunkt inriktat sig på att eliminera 
överproduktion genom att analysera de olika typer av lager som existerar genom det aktuella flödet. 
 
MacInnes (2002) definierar ledtid som en blandning av tre faktorer: cykeltid, batch-väntetid och 
processväntetid. Då cykeltiden endast består av cirka en procent av den totala tiden (se bilaga 2 – 
Värdeflödeskarta nuläge) har författarna valt att fokusera på väntetider genom flödet. 
 
Trots att SKF Mekan inte använder sig av något uttalat säkerhetslager ligger stora mängder material 
längs flödet. De olika lagertyperna; omloppslager och lager mellan processer, som Shingo (1984) 
beskriver i avsnitt 4.4, stämmer bra in på lagren som i dagsläget finns på SKF Mekan. Dagens 
genomsnittliga lagernivåer och liggtider finns beskrivna i avsnitt 3.5.3 – Värdeflödesanalys och är 
framtagna med hjälp av historiska data ur Movex från första januari 2005 till december 2005. Nedan 
följer en analys av SKF Mekans lager med Shingos (1984) lagertyper som grund. 

E-typ 
Arbete med att minska lager av E-typ handlar framför allt om att på olika sätt balansera kapaciteten 
längs ett flöde. Ett problem vid en utredning av vilken process som utgör flaskhalsprocessen vid det 
aktuella flödet är att kapaciteten varierar och delas mellan olika flöden. En orsak vid 
rensningsprocessen är att kapaciteten i rensningsarbetet är personberoende, vissa operatörer jobbar i 
en betydligt högre takt än andra. Dessutom jobbar ibland en operatör och ibland flera med Line 2-
gods, vilket innebär att flaskhalsen vandrar mellan olika processer. En annan orsak är att 
omfattningen av rensningsarbete varierar beroende på produktvariant. Även lagerhusets över- och 
underhalva skiljer sig åt i arbetsbelastning. En liten överhalva av SNL-modell går till exempel 
betydligt snabbare att rensa än en stor underhalva av SAF-modell. Den stora skillnaden kan 
exemplifieras med att kapaciteten per operatör varierar mellan 10 och 120 över- eller underhalvor 
per timme. Intervjuer har dock genomgående påvisat att rensningsprocessen utgör en begränsning 
genom flödet. I dagsläget är grundbemanningen vid rensningsprocessen för Line 2-gods en operatör. 
En kapacitetsanalys vid rensning påvisar att cirka 1,2 operatörer krävs för att klara den 
genomsnittliga efterfrågan på årsbasis. 
 
För att SKF Mekan ska ha möjligheten att kunna erhålla ett balanserat flöde utan problem med 
kapacitetsbrist eller en kostsam kapacitetsbuffert krävs att kapaciteten kan anpassas efter en 
föränderlig arbetsbelastning vid rensning. För att åstadkomma detta måste kapaciteten göras mer 
flexibel. En möjlig lösning är att ha någon form av skiftlag som beroende på beläggning vid de olika 
processerna dels arbetar med rensning och dels med formning. För närvarande håller SKF Mekan på 
att göra en omstrukturering av verksamheten mot en mer flödesorienterad produktionsstyrning.  
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Det är i dagsläget svårt att ta fram ett specifikt förslag på produktionsupplägg då det är svårt att veta 
hur det nya systemet kommer att fungera. Därför har författarna valt att ej analysera problemet 
djupare. 
 
Shingo (1984) beskriver att kapaciteten i övriga processer ska anpassas efter flaskhalsprocessen. För 
SKF Mekan gäller kravet att Line 2 alltid ska vara i drift i den mån det är möjligt. Därför blir Line 2 
den styrande flaskhalsprocessen och övriga processer får anpassa sin kapacitet för att alltid kunna 
försörja Line 2 med material. Ett produktionsbortfall i Line 2 genererar således ett 
produktionsbortfall för det totala flödet. Vidare gäller alltså enligt Shingos (1984) teorier att 
renseriprocessen måste höja sin kapacitet till att klara efterfrågan från Line 2, och varken producera 
mer eller mindre än behovet. Samma resonemang gäller för övriga processer; att styra kapaciteten 
efter produktionstakten i Line 2. I dagsläget ligger SKF Mekans nivåer på färdigvarulagret betydligt 
lägre än vad som är efterfrågat. Detta leder till att så mycket som möjligt bör produceras i Line 2. 
Takttiden i dagsläget beror således på maximal kapacitet i Line 2, vilken i sin tur beror på 
batchstorleken. Författarna har fått direktiv av arbetets handledare, Tobias Vikberg, att räkna på en 
minsta batchstorlek motsvarande en dagsproduktion. Detta skulle föranleda att övriga processer bör 
ha en kapacitet att dagligen producera material motsvarande en dagsproduktion av de olika 
produkter som bearbetas i Line 2.  
 
Vidare beskriver Shingo (1984) relationen mellan hög beläggning och ökade lager mellan processer 
och en låg beläggning med lägre maskinutnyttjande som följd. SKF Mekan bör göra en analys av 
situationen och ta ett strategiskt beslut om företaget vill ha en kapacitetsbuffert och lägre 
kapitalbindning alternativt ett högre utnyttjande av processernas kapacitet och högre 
kapitalbindning. Ett utökande av kapaciteten i Line 2 är en kostsam investering och en hög 
utnyttjandegrad har i intervjuer beskrivit som väldigt viktigt, därför bör ett visst lager på grund av 
denna orsak kunna accepteras. Rensningsprocessens kapacitet däremot är starkt operatörsberoende 
och kostnaderna för en utökning av kapaciteten består till största del av ökade personalkostnader, 
därför kan en kapacitetsbuffert vara ett möjligt alternativ i denna process.  

C-typ 
Lager som enligt Shingo (1984) uppkommer av planeringstekniska skäl kan uppmärksammas i det 
studerade flödet. Ett planeringstekniskt lager som i stor omfattning existerar för SKF Mekan grundar 
sig på förändringar i produktionsplanen. Material längs flödet prioriteras bort efter förändringar i 
efterfrågan och blir liggande. Extra känsligt är omprioritering mellan blästrings- och 
rensningsprocessen då material mellan dessa operationer ej loggas i Movex. Detta kan innebära att 
material blir bortprioriterat mellan dessa processer och nästa gång ett behov av denna typ av material 
efterfrågas ser inte planerare vid formning att material finns tillgängligt, vilket föranleder ytterligare 
ej nödvändig produktion av material. En orsak till ständiga omprioriteringar beror på felaktiga 
ledtider som används vid planeringen. I dagsläget används vid planering för Line 2 19 dagars ledtid 
för samtliga produkter från smältning till att de är tillgängliga för bearbetning i Line 2. Detta är 
oberoende av batchstorlek och produkttyp. Alltså får till exempel en batchstorlek på 3000 detaljer av 
arbetskrävande gods vid rensning samma ledtid som en batchstorlek på 300 detaljer som inte rensas 
alls utan bara plockas på pall. Detta är naturligtvis felaktigt och leder till att material släpps i fel tid 
och därför måste omprioriteras. 
 
Om verklighetsanpassade ledtider för de olika produkterna tas fram och börjar användas vid 
produktionsplanering skulle ett kontinuerligt flöde utan omprioriteringar kunna möjliggöras. 
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Rother och Shook (2004) poängterar att produktionsplanen alltid bör sändas till endast en process, 
den så kallade kundorderprocessen. Denna process bestämmer prioritetsordningen och efter denna 
process ska inga omprioriteringar göras utan produktionen ska därefter följa ett kontinuerligt flöde. 
En betydande orsak till långa liggtider i efterbehandling och gjutgodslagret är omprioriteringar. Ett 
kontinuerligt flöde med ett FIFU-system skulle därför minska dessa liggtider avsevärt och även 
synliggöra problem som idag döljs genom stora lager. En annan fördel med ett FIFU-system är att 
rätt produkter ligger i lagret och inte som i nuläget då höga lagernivåer av felaktigt material existerar 
längs flödet. Problemet som tidigare nämnts med att produkter ”glöms bort” mellan blästring och 
rensning skulle också försvinna med ett FIFU-system.  
 
Ett annat problem är den höga kassationsgraden vid formning. För att förebygga problem med 
kassationer använder Gjutgods en kassationsprocent på 5-10 procent, beroende på erfarenheter av 
tidigare problem med kassationer för olika produktvarianter. Verklig kassationsgrad var i oktober år 
2005 1,3 procent i formningslinje DISA och 4,9 procent i formningslinje FA68. 
 
Ett tidslager i gjutgodslagret i byggnad 104, för att säkerställa materialtillförsel till Line 2 vid problem 
uppströms i flödet, är något SKF Mekan strävar efter. I dagsläget ligger dock produktionen efter och 
ett lager kan bli aktuellt först då nivåerna i centrallagret i Göteborg höjts till eftersträvad nivå 
alternativt att volymerna för övrigt gods minskar eller får lägre prioritet. 
 
Ovanstående beskrivna lager bör dock enligt Shingo (1984) undvikas och istället bör arbete inriktas 
på att eliminera orsakerna till problem med till exempel kassationer, maskinhaverier eller 
omprioriteringar.  
 
Problemet som Shingo (1984) beskriver med lagerbildning på grund av olika skiftgång i olika 
processer existerar vid det analyserade flödet. Genomgående har de olika processerna längs flödet 
olika skiftgång (se faktaruta i bilaga 2 – Värdeflödeskarta nuläge), men främst märks detta av mellan 
formnings- och blästringsprocessen. Produktion i FA68 sker i en-skift och för DISA i två-skift medan 
WST-blästern producerar i fyr-skift. Detta föranleder att material successivt lagras under veckan inför 
WST-blästern och under helgen då formningslinjerna står producerar WST-blästern ikapp. Detta 
leder till att det inte blir en jämn ”takt” i produktionen och det blir svårt att veta hur produktionen 
ligger till planeringsmässigt. Dagens produktionsstyrning med ständiga omplaneringar försvårar 
ytterligare kontrollen över produktionsläget. Ett FIFU-flöde skulle medföra att problem, med till 
exempel kapacitetsbrist, skulle synliggöras då ingen omprioritering är tillåten. För att helt komma 
ifrån problemet med olika skiftform krävs att samma skiftform används genomgående genom flödet, 
vilket kan vara bra att ha i åtanke men är svårt att åstadkomma på kort sikt. Veckovis är det dock 
möjligt att göra en uppföljning på produktionen och därmed kontrollera kapaciteten mot 
efterfrågan. 

S-typ 
Denna lagertyp beror på psykologiska orsaker, för att få en känsla av säkerhet, och är i dagsläget inget 
SKF Mekan har någon möjlighet att använda sig av. Företaget ligger efter produktionsmässigt vilket 
leder till att fokus hamnar på att kortsiktigt tillfredsställa kundbehovet och ingen möjlighet finns att 
bygga denna typ av ”ifall att”-lager. Möjligen kan en viss del av den höga förebyggande 
kassationsprocenten härledas till att en känsla av säkerhet efterstävas. Vid analysen av C-typlager 
nämndes företagets strävan mot att bygga upp ett lager inför Line 2.  Då möjligheten finns att bygga 
upp denna form av lager bör företaget noggrant analysera detta tidslager och säkerställa att lagret 
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existerar på grund av verkliga variationer i tidigare processer och inte bara tillhandahålls av 
psykologiska orsaker. Denna lagertyp förkastar Shingo (1984) och menar att den bara döljer problem 
i verksamheten. 

Omloppslager 
En stor batchstorlek leder automatiskt till ett stort lager mellan processer och bör enligt Shingo 
(1984) undvikas. Segerstedt (1999) beskriver problemet med att en stor batchstorlek leder till en 
längre genomloppstid, en högre kapitalbindning och en lägre flexibilitet. Shingo (1984) förespråkar 
ett enstycksflöde något som dock inte är möjligt för det analyserade flödet. Detta beror på en rad 
orsaker, till exempel långa transporter mellan fabriksdelar, produktion i flerstycksoperationer 
(trumblästern), olika skiftgång och långa ställtider. Dock kan flödet anpassas mot ett enstycksflöde 
genom att till exempel påbörja efterbehandling innan en hel order är färdiggjuten och på samma sätt 
påbörja bearbetning i Line 2 innan en hel order är färdigrensad. Detta förenklas med ett FIFU-
system då nästföljande process prioritering alltid beror på tidigare process produktionsordning.  

Sammanfattning lageranalys 
Vid analysen av SKF Mekans lagertyper har ett antal förbättringsområden funnits. De mest 
betydelsefulla och de som inledningsvis bör fokuseras på vid förbättringsarbetet kan kort 
sammanfattas i två punkter: 

• En orsak till dagens höga lagernivåer beror på de ständiga omprioriteringarna längs flödet. 
Teorierna författarna använt sig av förespråkar en planering där produktionsordningen 
bestäms på endast en plats längs flödet och utifrån denna prioritering styrs övriga processer 
med ett FIFU-system. För att SKF Mekan ska kunna använda sig av ett FIFU-system krävs att 
rätt ledtider används vid planeringen för att påbörja ordern i rätt tid och därigenom ej 
behöva göra omprioriteringar. 

• En annan betydande orsak till de höga lagernivåerna är de stora batchstorlekar som används 
i dagsläget och som grundar sig i en riktlinje för årlig omsättningshastighet. Här förespråkar 
den behandlade teorin att en minsta möjliga batchstorlek bör används utifrån flödets 
begränsningar. 

5.2 Batchstorlekar 

Nuläge 
I dagsläget bestämmer SKF Mekan batchstorleken genom ett krav på att lager ska omsättas minst 12 
gånger per år. Detta krav bygger på ett beslut högre upp i organisationen och är inte framtagen med 
hänsyn till kapacitetskrav eller produktionstekniska begränsningar. 
 
Rother och Shook (2004) menar att batchstorleken bör minimeras och fastställas beroende på 
antalet omställningar som är möjliga med hänsyn till gällande kapacitetskrav. Enligt examensarbetets 
handledare, Tobias Vikberg, är högsta antal omställningar som kommer att göras i Line 2 sex stycken 
per vecka, men det är i dagsläget rimligare att omställningarna kommer att begränsas till cirka tre 
gånger per vecka på grund av kapacitetsbrist.  
 
På grund av efterbehandlingens försumbara ställtider ger den inga restriktioner gällande 
batchstorlek.  Den absolut minsta batchstorleken som kan användas vid FA68 utan tidsförlust 
bestäms av tiden för den yttre omställningen på 10-15 minuter. Denna tid motsvarar produktion av 
15-18 flaskor vilket alltså blir minsta möjliga batchstorlek genom formning utan att yttre ställtid 
övergår till inre ställtid. Dock kan, enligt planeraren för formning, inte denna batchstorlek användas 
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kontinuerligt utan att personalkapaciteten måste ökas. Planeraren påstår att minsta batchstorlek som 
kan användas kontinuerligt för att få ett bra flyt genom formningen motsvarar cirka 50 flaskor. För 
DISA gäller motsvarande 30-40 bullar. (Se bilaga 8 – Produktionsinformation formning) 

Nya batchstorlekar 
Två förslag på batchstorlekar togs fram för Line 2, ett för en framtida situation med sex ställ per 
vecka och ett med den dubbla och i dagsläget mer rimliga batchstorleken motsvarande tre ställ per 
vecka. I de fall de nya batchstorlekarna för förslaget med sex ställ per vecka blev större än nulägets 
batcher behölls de gamla och slutligen avrundades siffrorna till närmaste femtiotal. 
 
De framtagna batchstorlekarna jämfördes sedan mot formningens begränsningar för batchstorlekar i 
flödet genom att räkna om de givna batcherna från Line 2 till det antal gjutformar som krävs för att 
tillverka dem (se bilaga 9 - Batchstorlekar). 
 
Ovanstående analys medför att det är Line 2 som är den begränsande faktorn, då minsta möjliga 
batchstorlek bestäms längs flödet, och därför är det extra viktigt att arbeta med ställtidsreducering i 
denna process. Den inre ställtiden ska enligt anläggningens leverantör vara 15 minuter men då 
anläggningen försenats något och det inledande produktvalet hos SKF Mekan ändrats mot 
ursprunglig plan så har omställningarna varit betydligt mer tidskrävande. Dessa tider är dock enligt 
anläggningens projektledare inte representativa mot vad som är möjligt, även om de 15 minuter som 
utlovats kommer att vara väldigt svåra att uppnå. 
 
Orsakerna till skillnaden mellan den teoretiska och den nuvarande ställtiden bör analyseras vidare 
och med hjälp av till exempel SMED-metoden försöka elimineras. Segerstedt (1999) beskriver att en 
lång ställtid gör att stora batchstorlekar blir motiverade och att det därför är väldigt viktigt att arbeta 
med ställtidsreducerande åtgärder för att kunna minska lagernivåer och genomloppstid. Detta arbete 
med ställtidsreduktion är dock något som ligger utanför projektets avgränsningar och därför ges som 
förslag på vidare arbete. 

5.3 Uppskattade ledtider 

Nuläge 
I dagsläget är genomloppstiden för produkterna som innefattas av flödet satt till ett fixt värde på fem 
veckor räknat från planering vid formning till att produkterna är färdigbearbetade i Line 2 och klara 
för att målas hos KILAB. Tiden är helt oberoende av produkttyp, lagerhusstorlek, batchstorlek eller 
väg som tas genom flödet och varierar därför kraftigt (se tabell 5:1 – Ledtider). 

Uppdaterade uppskattningar av ledtiden 
För att få ett nytt system för produktionsstyrning med en planeringspunkt och utan tillåtelse att 
omprioritera att fungera kommer korrekt uppskattade ledtider att vara nödvändiga. Detta kommer 
dock inte att vara en engångsuppgift utan en uppgift som ständigt uppdateras allt eftersom flödet blir 
stabilare och samtidigt resulterar i att tiderna blir stabilare då bruset i mätningarna minskar. När nya 
ledtider för planering tas fram ska skillnader med avseende på batchstorlek, typ, lagerhusstorlek och 
väg genom flödet tas i beaktning för att få korrektare uppskattningar om vilken ledtid som ska 
planeras in för varje order. (Se tabell 5:1 – Ledtider) 
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Tabell 5:1 - Ledtider 

52Line 2 (Buffert+produktion)

1-5Gjutgodslager (Tidsbaserat)

50%245,5-17Totalt

1,5-5Formning+Efterbehandling 19

1-5Planering

MålNulägeFörslagLedtid (Produktionsdagar)

52Line 2 (Buffert+produktion)

1-5Gjutgodslager (Tidsbaserat)

50%245,5-17Totalt

1,5-5Formning+Efterbehandling 19

1-5Planering

MålNulägeFörslagLedtid (Produktionsdagar)

 

5.4 Alternativa kundorderpunkter 
Om produktionen av någon anledning inte ger en tillräckligt kort ledtid mot kund, kan förslag med 
orderpunkt närmare kunden och ett tillhörande lager av halvfabrikat bli nödvändigt (Shingo, 1984). 

Nuläge 
Dagens kundorderpunkt ligger vid formning och grundar sig på produktionstekniska orsaker (se 
figur 5:1). Batchstorlekarna från smältning är minst sex ton och är något som skulle begränsa 
möjligheterna att minimera motsvarande batchstorlekar genom resten av flödet. Istället finns där ett 
kanbanlager i form av två stycken varmhållningsugnar som planeras mot en prognos och fylls på allt 
eftersom efterföljande process plockar ut smälta för sitt behov. (Se avsnitt 2.1 - Fysiskt flöde) 

Möjliga kundorderpunkter 
Längs SKF Mekans produktflöde finns det fyra tänkbara punkter att ha en kundorderpunkt med 
tillhörande kanbanlager (se figur 5:1). 
 

 
Figur 5:1. Alternativa kundorderpunkter. 
 
En placering av kundorderpunkt vid blästring eller vid rensning är inte möjlig på grund av 
utrymmesskäl och möjlig korrosionsbildning (se punkt 1 och 2 i figur 5:1). Så förutom dagens 
placering av kundorderpunkt inför formning (se punkt nuläge i figur 5:1) är det enda passande 
alternativet en kundorderpunkt vid Line 2 och ett tillhörande kanbanlager i dagens gjutgodslager (se 
punkt 3 i figur 5:1). 

Kanbanlager med full flexibilitet 
För att kunna säkra förkortningen av ledtid mot kund med bibehållen flexibilitet, måste 
kanbanlagret innehålla ett tillräckligt antal av varje produkt för att kunna täcka upp det behov av 
ingående material som kundorderprocessen kan ha under ledtiden (Rother och Shook, 2004). 
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Ledtiden räknas som den tid det tar att beställa, planera och producera motsvarande mängd för 
påfyllnad av kanbanlagret.  
 
Möjligheten till ett sådant sekventiellt dragande system med kanbanlager i gjutgodslagret under 
byggnad 104 och initiering av produktion genom ett kanban-system har utretts (se figur 5:2). 
Lagernivåer för att täcka upp för Line 2: s behov under ledtiden har beräknats och 
kapitalbindningskostnad och lageryta för dessa nivåer har tagits fram. Beräkningarna visar dock på 
orimligt höga lagernivåer, både med avseende på yta och också kapitalbindning. (Se avsnitt 6.2) 
 

 
Figur 5:2. Alternativ med kanbanlager i gjutgodslagret. 

Kanbanlager med utjämnad produktmix 
Om några restriktioner gällande batchstorlek och frekvens för materialbeställning till Line 2 införs 
kan lagernivåerna i kanbanlagret minskas avsevärt. Batchstorleken bör minimeras utifrån 
ställtidsbegränsningar. Vidare måste produktmix och produktionsvolym utjämnas med en 
förutbestämd restriktion för hur många gånger en viss produkt kan plockas ut från lagret inom 
ledtiden. (Se Rother och Shook´s (2002) beskrivning av utjämning av produktionsmix och 
produktionsvolym i avsnitt 4.6). Detta krav är dock inget problem utan tvärtom något ett företag bör 
sträva efter för att undvika problem med lång ledtid, hög kapitalbindning och låg kundservice 
(Rother och Shook, 2004). 
 
En nackdel med den utjämnade produktmixen är att flexibiliteten att öka produktionsvolymen av en 
specifik detalj under ledtiden minskar. En stor leverans av en specifik produkt under ledtiden 
omöjliggörs. Ett annat problem är att behov och levererad kvantitet många gånger inte stämmer 
överens, vilket ofta beror på en skillnad i beräknad och verklig kassationsgrad. Detta skulle leda till 
svårigheter att hålla nivåerna i kanbanlagret konstanta. En möjlig lösning skulle kunna vara att alltid 
bearbeta i Line 2 vad som levererats från tidigare processer, oberoende om det är en något större 
eller mindre kvantitet än den beställda. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från studiens analysavsnitt. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
arbete. 

6.1 Formning och efterbehandling 
Denna del av flödet är till största del beroende av en smartare och tydligare styrning av 
produktionen. Kritiska delar är val av batchstorlekar, att order planeras in i rätt tid och att inga 
omprioriteringar sker inför blästring eller rensning. 

Kontinuerligt flöde med FIFU 
Med grund från nuläge, teori och analys så är det bäst passande förslaget ett kontinuerligt flöde med 
en punkt för planering av ordning och sedan ett först-in-först-ut (FIFU)-flöde för varje inplanerad 
order genom formning och efterbehandling (se figur 6:1). 
 

 
Figur 6:1. Kontinuerligt flöde med FIFU-banor genom Gjutgods. 

Effekter 
Ett kontinuerligt flöde enligt ovan kommer att ge stabilare tider för respektive produkts genomflöde 
och liggtider på grund av omprioriteringar kommer att försvinna helt. Det kommer att bli lättare att 
kontrollera och uppdatera ledtiden för respektive produkt och återkopplingen mot vilken kapacitet 
som krävs för varje produkt vid respektive process kommer att bli tydligare. Förslaget kommer enligt 
författarnas beräkningar att minska nivån på produkter i arbete genom efterbehandlingen med cirka 
70 procent och generera en besparing på cirka 70 000 kronor per år (se bilaga 10 – Sammanställning 
av kapitalbindning och lageryta). 

6.2 Gjutgodslager 
Efter att lagerhusen har passerat genom formning och efterbehandling övergår enheterna till 
gjutgodslagret. Där blir de liggandes till produktionen på L&T kallar upp dem för bearbetning. 

Kontinuerligt flöde med FIFU 
Med ett kontinuerligt flöde och FIFU mellan Gjutgods och L&T ska produkterna avropas och 
bearbetas i den ordning som de planerats in vid produktionsstarten av formningen. Överstiger 
lagerhusen en viss nivå, räknat i dagsproduktioner för Line 2, tillåts inga nya order att planeras in. 
Detta på grund av att Line 2 är den begränsande processen och levereras fler lagerhus till 
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gjutgodslagret än Line 2 kan bearbeta kommer detta bara att resultera i ökade lagernivåer. Dessutom 
kommer denna restriktion att styra planeringen för Line 2 till att fokusera ännu hårdare på att bara 
beställa det som verkligen behövs vid varje enskild tidpunkt. 
 
Ett produktionsupplägg enligt ovan kommer att ge en mer verklighetskopplad produktionsstyrning 
av material med kortare liggtider och minskad nivå av bundet kapital. Beroende på vald FIFU-nivå 
kommer också flexibiliteten att öka då differensen mellan produktion av gjutgods och behovet från 
Line 2 kommer att minska. Dels för att produktionsstyrningen inte kommer att tillåta att material 
beställs och sedan prioriteras bort och blir liggandes och dels för att Line 2 kommer att få bearbeta 
det verkliga utfallet av gjutgods. Överskottet mellan beställd och producerad kvantitet kommer att 
färdigbearbetas och skickas till Göteborg, tillgänglig för kund, istället för att bli liggandes som PIA 
och/eller bygga upp nivåerna för gjutgodslagret På så sätt kommer endast differenser i antal mellan 
överhalva och underhalva (FC och FB) att lagras längre än den bestämda nivån på FIFU-banan. 

Effekter 
I nuläget finns ingen buffert inför Line 2: s bearbetning, vare sig för säkerhet eller för ökad 
flexibilitet. En jämförande beräkning av besparingar mellan nuläge och ett förbättringsförslag med 
motsvarande säkerhet och flexibilitet visar enligt författarna på en minskad nivå på gjutgodslagret 
med över 90 procent och årliga besparingar på grund av minskad kapitalbindning med cirka 130 000 
kronor per år (se bilaga 10 – Sammanställning av kapitalbindning och lageryta). 
 
Eftersom Line 2 är den process som begränsar och styr flödets takttid kommer varje stopp för Line 2 
att resultera i motsvarande förlust av utlevererade produkter. Detta gör att en buffert bör användas 
inför Line 2 för att undvika stopp på grund av att material inte är tillgängligt för bearbetning. Då 
den föreslagna produktionsstyrningen gör att en order som inplanerats i formningen inte 
bortprioriteras någonstans under flödet kommer denna till skillnad från nuläget att vara tillgänglig i 
gjutgodslagret när den är färdigrensad. För flexibiliteten kommer det att betyda att planeringen för 
Line 2 kommer att kunna välja bland de order som är tillgängliga i gjutgodslagret och avropa den 
som för tillfället är mest fördelaktig. FIFU-banans nivå beror på strategiska beslut och är en 
avvägning mellan säkerhet/flexibilitet och kapitalbindning. Ett förslag med en buffert motsvarande 
fem dagars produktion i Line 2 kommer jämfört med nuläget att förutom vinsterna med ökad 
säkerhet och flexibilitet att ge en minskad nivå på gjutgodslagret med cirka 70 procent och årliga 
besparingar, grundade på minskad kapitalbindning, på cirka 100 000 kronor (se bilaga 10 – 
Sammanställning av kapitalbindning och lageryta). 

Kanbanlager med full flexibilitet 
I de fall genomloppstiden för en produkt inte är tillräckligt kort finns alternativet att flytta 
kundorderpunkten nedströms i flödet för att minska ledtiden mot kund. Förutom nulägets 
kundorderpunkt vid formningen, är det enda alternativet en kundorderpunkt vid Line 2 kopplat till 
ett kanbanlager i gjutgodslagret.  

Effekter 
Ett kanbanlager vid gjutgodslagret med full flexibilitet skulle resultera i en mycket kortare ledtid mot 
kund då endast genomloppstiden för bearbetning, målning och transport till Göteborg skulle krävas 
innan produkterna skulle bli tillgängliga för kund. Detta ska vägas mot den ökade kapitalbindningen 
för gjutgodslagret. Beräknat på årsbasis kommer gjutgodslagrets nivå att öka med över 800 procent 
och generera ökade kostnader på grund av kapitalbindning med cirka 1 200 000 kronor per år. 
Omräknat i lageryta kommer dessa nivåer att motsvara 520 kvadratmeter, 110 procent av 
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gjutgodslagrets yta (se bilaga 10 – Sammanställning av kapitalbindning och lageryta). En svårighet 
med att införa förslaget kommer att vara dagens lagersituation som för tillfället inte medger några 
möjligheter att bygga upp ett lager. Ytterligare svårigheter kommer att vara dagens företagskultur 
med personberoende och informella kontakter som skulle kunna medföra risken att lagernivåerna 
skulle missbrukas efter vilket ”verkligt” behov de olika enheterna anses ha vid en viss tidpunkt. 
Något som skulle leda till att behovet av ständig övervakning och personliga bedömningar skulle 
kvarstå.  

Kanbanlager med utjämnad produktmix 
De kraftigt ökade kostnaderna för kapitalbindning och svårigheten att med dagens situation bygga 
upp ett tillräckligt stort lager gör att ett kanbanlager med full flexibilitet inte skulle vara en bra 
lösning för SKF Mekan. Alternativet skulle kunna vara att begränsa storleken på lagret med 
restriktioner om hur mycket och hur ofta produktionen i Line 2 får plocka ut material från 
gjutgodslagrets tänkta kanbanlager. Om restriktionerna lyckas sättas så att de inte påverkar 
leveranssäkerheten i någon högre grad och de ökade kostnaderna vägs upp av kortare ledtid mot 
kund kan förslaget vara en bra idé. Det ska finnas en viss mängd gjutgods tillgänglig för bearbetning i 
Line 2 och denna mängd får inte plockas ut mer än en gång per ledtidsperiod. Tanken är att 
produktionen ska fördelas ut i en produktmix mellan de tillgängliga produkterna. (se figur 6:2) 

Effekter 
Nivåerna på de olika produkternas kanbanlager bestäms utifrån den tidigare uträknade 
batchstorleken, som motsvarar två dagars produktion i Line 2, och antalet batcher grundar sig på 
vilken årsvolym varje produkt beräknas få. Batchantalet blir minst ett och sedan ökas det antalet med 
jämna heltalssteg så att omsättningshastigheten för högvolymprodukter hamnar mellan 10 och 20. 
Med dessa nivåer fås en ökad kapitalbindning med cirka 140 procent som motsvarar en ökad 
kostnad på ungefär 200 000 kronor per år jämfört med nuläget. Räknat i yta motsvarar dessa nivåer 
cirka 130 kvadratmeter lageryta, som är cirka en fjärdedel av gjutgodslagret (se bilaga 10 – 
Sammanställning av kapitalbindning och lageryta). 
 
 

 
Figur 6:2. Alternativ med kanbanlager i gjutgodslagret. 
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6.3 Rekommenderad produktionsstyrning 
Författarna rekommenderar företaget att införa ett kontinuerligt flöde med FIFU-banor mellan 
processerna. Planeringen för produktionen av gjutgods ska ske vid en punkt och därefter produceras 
varje order i ordning utan omprioriteringar (se figur 6:3). 
 

 
Figur 6:3. Alternativ med kontinuerligt flöde och tidslager i gjutgodslagret. 

6.3.1 Förslag 
För att få ett stabilare flöde med bättre förutsättningar att leverera rätt produkt, rätt mängd och vid 
rätt tidpunkt krävs en bättre struktur med korrektare uppskattning av ledtid och mindre och 
jämnare batchstorlekar. Med tydligare förutsättningar och riktlinjer för arbetet minskar också 
behovet av enskilda nyckelpersoner som annars gör företaget sårbart.  
 
Planeringen vid formningen sker i två steg. Beställande enhet som i det här fallet är Line 2 får 
planeringsförslag från färdigvarulagret i Göteborg allt eftersom kunderna plockar ut produkter 
därifrån. Planeringen för Line 2 rangordnar sedan behovet och skickar en beställning till 
formningens planering som av formningstekniska skäl kan ändra ordningen så länge en beställd 
order inplaneras inom förslagets fem dagar. Varje order planeras in med multiplar av given 
batchstorlek (se bilaga 9 - Batchstorlekar) och den ordning som planeras följs sedan genom Gjutgods. 
 
Mindre och jämnare batchstorlekar minskar variationen i beläggning på de olika processerna och ett 
balanserande skift som kan utnyttjas på både formning och efterbehandling bör användas för att 
ytterligare minska variationen i kapacitetsbehov mellan order på olika lagerhustyper. 
 
Efter formning placeras lagerhusen i kö inför nästa process, som är blästring, i den ordning som de 
blivit färdiggjutna. Ett problem som kommer att uppstå är att formning och blästring producerar i 
olika skiftform och därför kommer gjutgods att byggas upp under veckan för att betas av under 
helgen. Veckovis ska dock kapaciteten vara jämn och det är så balanseringen får räknas. Eftersom 
Line 2 är den begränsande processen som bestämmer hur mycket SKF Mekan kan leverera till 
färdigvarulagret i Göteborg ska de övriga processerna vara dimensionerade för att klara av att 
leverera tillräcklig mängd ingående material för detta, uträknat på veckobasis. 
 
Samma kontinuerlighet gäller efter blästring, det Line 2 beställt och den ordning det blivit klart i 
föregående process är det som renseriet ska klara att producera.  
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En buffert med order motsvarande fem produktionsdagar föreslås inför bearbetningen i Line 2. 
Detta för att Line 2 är den styrande processen som begränsar produktionen genom flödet och därför 
inte får stå still på grund av att ingående material saknas. I denna buffert frångås kravet att order på 
lagerhus skall passera i den ordning som föregående process färdigställt dem. Detta gör att 
planeringen för Line 2 har möjlighet att välja bland de order som ligger klara i gjutgodslagret för att 
få en så gynnsam produktmix som möjligt genom bearbetningen. I de fall Line 2 får problem och av 
någon anledning inte klarar av att bearbeta i den takt som order planerats in vid formningen 
kommer det som begränsar och hindrar material från att bortprioriteras och bli liggandes istället att 
vara ett FIFU räknat på hela Gjutgods. Där det totala antalet order som finns ute i produktionen 
och i gjutgodslagret kommer att begränsas så att det inte får överstiga det antal order som Line 2 kan 
klara att bearbeta på den tid som det tar för Gjutgods att planera in och producera nya. Har det 
antalet uppnåtts kommer inte några nya order att planeras in vid formningen.  

6.3.2 Totala flödeseffekter 
En produktionsstyrning enligt ovan med en planeringspunkt, tydliga restriktioner på FIFU-banor 
och fördelning av tillgänglighet skulle ge mindre bundet kapital, kortare genomloppstid och en ökad 
flexibilitet att kunna reagera på kundernas behov. 

Ekonomiska effekter 
En minskning av mängden material i arbete och i lager ger en minskad kostnad för kapitalbindning, 
alternativt möjligheten att använda pengarna till något som ger en större nytta för företaget. Ett 
förslag med genomsnittsnivå på fyra dagar för produkter i arbete i Gjutgods och fem dagar för 
gjutgodslagret kommer att minska kapitalbindningen med cirka 70 procent och generera en 
sammanlagd årlig besparing grundad på kapitalbindningskostnad på cirka 170 000 kronor. Förutom 
den positiva effekten som minskad kapitalbindning gör på resultatet kommer förslaget att generera 
ett positivt kassaflöde med cirka 2 000 000 kr vid genomförandet. (Se bilaga 10 – Sammanställning 
av kapitalbindning och lageryta) 
 
Det bör nämnas att minskade lager kan ge nerjustering av budgeterad bemanning och kapacitet i 
processer. Men eftersom lagernivån i färdigvarulagret är låg och behov finns (verifiera med 
marknad/försäljning) så ska inte en sådan justering bli nödvändig. 

Övriga effekter 
Förutom direkta ekonomiska besparingar som minskad kapitalbindning och positivt kassaflöde, 
finns det en del punkter som är värda att nämna. Minskad lagerbyggnad kommer att ge mer 
tillgänglig yta. Det blir lättare att hålla ordning med mindre material och mindre variation i 
produktionen och mot kund kommer det att leda till ökad leveranssäkerheten och minskad 
genomloppstid. Då hela produktionsstyrningen tillåter att det är Line 2 som styr vad som ska 
tillverkas och i vilken takt så kommer produktionen att bli bättre kopplad mot verkligheten. Det 
kommer leda till tydligare signaler om vad som krävs mot övriga processer i flödet när de ska 
dimensioneras och balanseras för att klara av att leverera tillräckligt med ingående material för att 
serva Line 2. Så länge efterfrågan är större än tillgången kommer det att vara Line 2 som begränsar 
hur mycket SKF Mekan kan leverera till färdigvarulagret i Göteborg. Mindre lagernivåer av material 
och kortare genomloppstid kommer också att tillsammans med det kontinuerliga flödet att gör att 
materialet kommer snabbare till en punkt där fel kan upptäckas och hinna åtgärdas med så liten 
effekt som möjligt. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur väl projektet uppnått sitt syfte, projektets genomförande samt förslag på fortsatt arbete. 

Är syftet uppfyllt? 
Författarna anser att syftet är uppfyllt då en grundlig analys av flödet utförts vilket har lett till att ett 
antal problemområden som påverkar genomloppstiden identifierats. Vidare har orsaker till 
problemområdena analyserats och konkreta förbättringsförslag för att minska genomloppstiden 
tagits fram. För att göra resultaten av förslagen mer användbara och lättare att utvärdera för SKF 
Mekan har effekten av förslagen beräknats och jämförts med nuläget. 
 
Uppgiften att utreda möjligheten att minska batchstorlekarna har varit en naturlig del av arbetet 
med att minska genomloppstiden och två konkreta förlag på batchstorlekar utifrån flödets 
begränsningar har tagits fram och integrerats med de övriga förbättringsförslagen. 
 
Alternativa kundorderpunkter längs flödet har analyserats och möjliga alternativ har utretts vidare. 
Slutligen har effekterna av en alternativ kundorderpunkt beräknats och ställts i relation till nuläget 
och övriga framtagna förbättringsförslag i en kvantitativ och kvalitativ jämförelse. 
 
Dock bör poängteras att för att dra nytta av förslagen krävs att SKF Mekan implementerar 
förbättringsförslagen i verksamheten. Då detta är väldigt komplext och tidskrävande samt först 
kräver ett strategiskt beslut är det inget författarna har haft möjlighet att göra under arbetet. 

Projektets genomförande 
Författarna har använt sig av ett systematiskt angreppssätt baserat på SKF: s Six Sigma-metod 
DMAIC, där kvalitetsverktyg såsom, processkarta, orsak & verkan-matris, process-FMEA och 
värdeflödesanalys använts för att ringa in problemområden och hitta orsaker till dessa. Detta 
arbetssätt kändes under arbetet tidskrävande men i efterhand inser författarna nyttan i att få en 
stabil grund inför förbättringsarbetet. Arbetsgången gjorde att författarna inte rusade iväg mot 
möjliga lösningar utan att ha analyserat nuläget grundligt. Arbetssättet ledde också till att vid arbetet 
med de olika kvalitetsverktygen togs frågeställningar upp ur olika infallsvinklar vid olika tidpunkter. 
Detta gjorde att författarnas uppfattning av nuläget förbättrades successivt, risken för feltolkningar 
minskade och reliabiliteten ökade. Validiteten i arbetet förbättrades då arbetet med kvalitetsverktyg 
bidrog till att flera personer intervjuades med samma frågeställningar och därmed kunde risken att 
informationen berodde på personliga uppfattningar minskas. För att ytterligare förbättra validiteten 
hölls vid behov möten och intervjuer i grupp med personer med olika ansvarsområden längs det 
analyserade flödet. 
 
De framtagna teorierna för arbetet med värdeflödesanalys förespråkar att en ögonblicksbild bör 
studeras då tider och lagernivåer tas fram för nuläget. Då lagernivåer för de produkter som 
produceras genom det behandlade flödet varierar kraftigt tog författarna beslutet att, för att få ett 
verklighetstroget resultat, studera historiska data och ta fram genomsnitt för tider och lagernivåer 
från januari 2005 till december 2005. 
 
Vid arbete med värdeflödesanalys rekommenderar den studerade teorin att en ny värdeflödeskarta 
över ett framtida tillstånd ska tas fram. SKF Mekan gör för närvarande en organisatorisk förändring i 
sin verksamhet mot en mer flödesinriktad produktionsstyrning. Författarna fick ingen information 
om denna förändring förrän den skulle implementeras utan studerade den tidigare styrningen av 
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produktionens upplägg med syftet att ta fram ett nytt framtida tillstånd med denna som grund. Med 
en ny organisation finns det inget värde i att göra ett nytt förslag med den gamla som grund och med 
anledning av att den nya organisationen just har införts går det inte att dra några slutsatser om 
denna. De förbättringsförslag som författarna beskrivit i resultatavsnittet utgör dock ett sorts förslag 
på ett framtida tillstånd utan de delar som omöjliggjorts på grund av omorganisationen. 

Förslag på fortsatt arbete 
Långa ställtider leder till att stora batchstorlekar måste användas och att genomloppstiden ökar. För 
att ytterligare kunna korta genomloppstiden efter implementering av författarnas förbättringsförslag 
krävs att SKF Mekan ser över ställtiderna längs flödet. Då ställtiderna analyserades längs flödet visade 
det sig att Line 2 är den begränsande processen när minsta möjliga batchstorlek bestäms. Därför är 
det primärt viktigast att arbeta med ställtidsreducerande åtgärder i denna process. Det existerar för 
närvarande en stor skillnad i minsta möjliga inre ställtid mellan den av anläggningsleverantören 
specificerade tiden och dagens inre ställtid. Författarna rekommenderar SKF Mekan att utreda 
denna skillnad i ett projekt där SMED-metoden används. (Se bilaga 11 – Styrplan) 
 
Författarna tycker det skulle vara intressant att i ett nytt projekt utöka analysen av det aktuella flödet 
fram till och med färdigvarulagret i Göteborg och därmed få en mer rättvisande helhetsbild och 
undvika suboptimering. Effekterna för de framtagna förbättringsförslagen är beräknade gällande 
kapitalbindning för flödet från smältningsprocessen fram till och med Line 2. Med en utökad analys 
skulle förbättringsförslagens effekter och möjligheter på färdigvarulagret i Göteborg lättare kunna 
analyseras. Till exempel skulle den kortare genomloppstidens effekter på kapitalbindning i 
färdigvarulagret kunna beräknas. 
 
Vidare har kapacitetsproblem ständigt påvisats som ett problem under projektets arbetsgång. Det 
finns i dagsläget inga klara riktlinjer för hur kapacitet ska fördelas, utan order accepteras utan 
hänsyn till gällande kapacitet. Detta leder till att framförallt rensningsprocessen blir överbelastad, 
vilket skapar förseningar. Författarna rekommenderar SKF Mekan att göra en analys av kapaciteten 
längs flödet och utifrån denna bestämma en tydlig och förankrad riktlinje för hur mycket externt 
gods som ska tas in med gällande kapacitet och vid ett eventuellt behov utöka kapaciteten. 
 
Det måste även finnas en tydlig och förankrad prioritetsordning mellan godstyperna. Denna kan till 
exempel vara upplagd så att externt gods får ta del av X procent av kapaciteten, Line 2 gods Y 
procent och så vidare. Efterfrågevariation gör självklart att beläggningen måste varieras och ibland 
höjas eller sänkas från givna nivåer, dock bör en viss godstyp alltid ha rätt till en viss förutbestämd 
kapacitet för att undvika problem med prioritering. 
 
Den organisatoriska förändringen mot en mer flödesinriktad produktionsstyrning medför mer 
uttalade ansvarsområden längs flödet och kommer troligen att påvisa kapacitetsproblem på ett bättre 
sätt. En implementering av författarnas förslag med ett kontinuerligt FIFU-flöde skulle ytterligare 
synliggöra kapacitetsproblem, då de ständiga omprioriteringarna försvinner. 
 
Ett problem som identifierades vid analysen är varierande beläggning och kapaciteten vid rensning. 
Då den nya organisationens arbetssätt stabiliserats rekommenderar författarna SKF Mekan att utreda 
möjligheten att kunna ha ett jämnt och stabilt flöde genom formning och rensning, till exempel 
genom att använda någon form av skiftlag som beroende på beläggning arbetar vid formning eller 
rensning. 



 Reduktion av total genomloppstid för produktionsanläggning 
medelstora lagerhus vid SKF Mekan AB 

 
 

49 

8 Referenser 

8.1 Litteratur  
Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 
91-44-00265-3 
 
Jirby, S. (1992). Ledarskap för kvalitet och produktivitet. Falköping: Gummessons tryckeri AB. ISBN91-
7952-084-7 
 
MacInnes, R. (2002). The Lean Enterprise. Salem, NH: Goal/Qpc. ISBN 1-57681-045-3 
 
Magnusson, K. Kroslid, D. & Bergman, B. (2003). Six Sigma – The Pragmatic Approach. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-02-803-2 
 
Rother, M. & Shook, J. (2001). Lära sig se. Brookline, MA: The Lean Enterprise Institute, Inc. ISBN 
91-974136-1-5 
 
Segerstedt, A. (1999). Logistik med fokus på material och produktionsstyrning. Malmö: Liber ekonomi. 
ISBN 91-47-04390-3 
 
Shingo, S. (1992). Den nya Japanska produktionsfilosofin. Lidingö: Svenska managementgruppen. ISBN 
91-88408-00-0 
 
(Storhagen, N. (1995). Materialadministration och logistik. Malmö: Liber ekonomi. ISBN 91-47-04168-
4) 
 
Svenning, C. (2000). Metodboken. Eslöv: Lorentz. ISBN 91-972961-6-3 
 
Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. (2001). Att utreda forska och rapportera. Malmö: Liber. ISBN: 91-
47-06385-8 

8.2 Muntliga källor 
Nedan följer en sammanställning av de respondenter på SKF Mekan som använts under projektets 
gång. Intervjuer och möten med respondenterna har skett kontinuerligt och därför redovisas inga 
tidpunkter. 
 
Duveblad, Stig Produktionschef, Smältning Gjutgods 
Engström, Sofia Controller   L&T 
Eriksson, Arthur Produktionsutveckling  L&T 
Haarala, Thord Produktionschef, FA68 & DISA Gjutgods 
Jakovljevic, Nenad Modeller   Gjutgods 
Karlsson, Sune PV3   L&T 
Larsson, Annette Planering, PV3  L&T 
Lomsäter, Ulf Produktionschef, Efterbehandling Gjutgods 
Luukkonen, Ari Planering, Formning  Gjutgods 
Mohlin, Per  Logistik/Planering  Gjutgods 



 Reduktion av total genomloppstid för produktionsanläggning 
medelstora lagerhus vid SKF Mekan AB 

 
 

50 

Nilsson, Jan  Logistikchef, Kundservice  L&T 
Oldenby, Conny Fabrikschef   Gjutgods 
Olsson, Lars  Planering, Efterbehandling  Gjutgods 
Pantzar, Gustav Controller   Gjutgods 
Ström, Kent  Expedition   L&T 
Vikberg, Tobias Six Sigma Black Belt  L&T 
 



 Reduktion av total genomloppstid för produktionsanläggning 
medelstora lagerhus vid SKF Mekan AB 

 
 

I 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Tillverkningsmatris 

Bearbetning

Produkter WST BTF
FC-SNL 517 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 517 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 518-615 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 518-615 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 519-616 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 519-616 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 520-617 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 520-617 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 522-619 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 522-619 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 524-620 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 524-620 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 526 1 1 1 1 1 1
FB-SNL 526 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 528 1 1 1 1 1
FB-SNL 528 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 530 1 1 1 1 1
FB-SNL 530 1 1 1 1 1 1
FC-SNL 532 1 1 1 1 1
FB-SNL 532 1 1 1 1 1
FC-SAF 517 1 1 1 1 1 1
FB-SAF 517 1 1 1 1 1 1
FC-SAF 518 1 1 1 1 1 1
FB-SAF 518 1 1 1 1 1 1
FC-SAF 520 1 1 1 1 1 1
FB-SAF 520 1 1 1 1 1 1
FC-SAF 522 1 1 1 1 1
FB-SAF 522 1 1 1 1 1
FC-SAF 524 1 1 1 1 1
FB-SAF 524 1 1 1 1 1
FC-SAF 526 1 1 1 1 1
FB-SAF 526 1 1 1 1 1
FC-SAF 528 1 1 1 1 1
FB-SAF 528 1 1 1 1 1

Helbrett

Tillverkningssteg
Smältning (PE1) Formning (PE2)

Blästring Line 2 (PV3)

Tillverkningsmatris 
för det undersökta 
flödet

Efterbehandling (PE4)

RensningL10 V10 DISA FA68
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9.2 Bilaga 2 – Värdeflödeskarta nuläge och symbolbeskrivning 
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Symbolbeskrivning värdeflödeskarta 

Tillverkningsprocess

Faktaruta

Externa organisationer 
och processer

Lager

Styrt lager av artiklar (oftast 
genom kanban)

Förflyttning av material enligt 
sekvensen först-in-först-ut

Förflyttning av tillverkat 
material genom tryck

Hämtning av material genom sug

Transport med fordon

Gå-och-titta-efter-produktion

Elektroniskt informationsflöde

Manuellt informationsflöde

Förklaring

FIFU

Symbol
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9.3 Bilaga 3 – Projektbeskrivning 
Six Sigma Project Charter 

 

 
Project Title:  
From ... to ... 
statement 

Reduction of lead-time through production line for midsize bearing housings 

Project Number:  Last update: 
 

 

General information  

Division: Industrial Division  Business Unit: SKF Mekan AB 

Site or location: Katrineholm Product/Service 
Family: 

SNL Bearing Housings 

Belt: GB: Daniel Hansson 
GB: Henrik Baltzari 
BB: Tobias Vikberg 

Project Sponsor: Conny Oldenby 

Category of Project:  Black Belt 
 Green Belt 

Deployment 
Champion: 

Mikael Andersson 

Process Owner: Conny Oldenby 
Herbert Björck 

Project Team 
Members: 

Daniel Hansson, Henrik 
Baltzari, Tobias Vikberg, 
Annette Larsson, Per 
Mohlin 

Strategic Impact: 
(Tick One) 

 10% Profit Margin 
Level 

 6% Growth per Annum
 Zero Defects 
 Zero Broken Promises 
 Zero Accidents 
 Zero Loss making 

Business 
 Beyond Zero 

Controller: Gustav Pantzar Project Start Date: 2005-09-12 

Project Receiver: 
(Who to handover the 
project implementation to, if 

it is not the Project Sponsor) 

Process owners Project Target 
Completion Date: 

2006-02-24 

 

2006-02-17
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Six Sigma Project Charter 
 

 
Element Description Charter 

1. Problem 
Statement 

State project’s problem and 
background; ("What, where 
when, who, why, how") 

Due to the investment of new machines and equipment for 
machining the mid size bearings housings in 2002, the overall 
flow of SNL and SAF products through the line, is in need of 
improvement.  
The investment was based on the re-setting time of 15 
minutes, which is a radical improvement compared to today. 
This improvement creates the need and urgent action to 
change the way of working within the organization so that 
these times results in shorter lead times. 

2. Process Impacted Describe the Process 
where improvement 
opportunity exists 

During the complete way that SKF Mekan is in control of the 
product range, from melting to Kilab delivery. 

3. Benefit to Internal 
and External 
Customers 

Define the customers and their 
most critical requirements. 
(Include the projects "CTQ’s") 

External customer: 
If the lead-time for this segment, SNL 517-532 and SAF 517-
528, is improved, the stock level can be reduced and batch 
sizes decreased. The result for the external customers is 
shorter lead times from order to receiving bearing housings.  
Internal customer: 
Same as for external customers is applicable for 
SKF units that use these housings, for example 
Propar. 
 

4. Benefit to the SKF 
Business 

Describe Project 
relevance to the business 
strategies and objectives; 
i.e. increased profit 
margin by: reduced cost 
by: increased sales & 
market share by, reduced 
customer complaints by, 
improved customer 
satisfaction by, etc. 

If a reduction in lead-time is possible, the benefits 
will be less cost for inventory and faster response 
to the market changes, both in orders and 
demands. 
A lead-time reduction will also enhance the new 
production philosophy of focusing on flexibility 
instead of transfer lines and high volume batches.  

5. Constraints Describe any constraints 
which influence the 
project 

Melting process in the foundry demands a minimum volume 
for casting which affects the batch sizes and therefore the 
lead-time through the machine line. 

6. Project Scope Define the part of the 
process (start and end 
point) or product(s) that 
will and will not be 
investigated. 
Describe how the project 
conditions are when it is 
finished, e.g. proposal, 
investigation, full or partly 
implementation etc. 

Included: 
Parts machined in Line 2: 
SNL for size 517-532 
SAF for size 517-528 
Excluded: 
All other bearing housings. 
Project condition when finished: 
Proposal 
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Six Sigma Project Charter 
 

 

Metrics 
(Choose 
based on 
drivers) 

Actual 
Value 

(Baselin
e; 

"Y’s") 

Your Goal 
by Project 
End Date 
(This is the 

net Improve-
ment) 

Best 
Case 
Goal 

Common 
Units 

(Choose 
appropri-
ate units) 

Lead time 24 50%  

Planning   

Casting+After 
Treatment   

Inventory 104 
(Time based) 

19 

  

7. Goals - Metrics Define the Baseline, your Goal 
for the project and the Best 
Case target for improvement. 
Define and use appropriate 
metrics e.g.: 
Capability in Sigma Level, Cost 
of Poor Quality, Productivity, 
Efficiency, Customer 
Satisfaction, etc. 

Line 2 (Inventory 
+ production) 5   

Prod.days 

8. Other Goals Describe other goals than 
what are defined above 

Inventory holding cost 

9. Project costs Follow the instructions from 
the controller 

 

Key milestones / dates: 

Actual start date: Review date with Sponsor: Completion date: 

D – Define 2005-09-12 D – Define  D – Define 2005-12-15 

M – Measure 2005-10-31 M – Measure  M – Measure 2005-12-15 

A – Analyse 2006-01-02 A – Analyse  A – Analyse 2006-02-10 

 I  – Improve 2006-01-23  I  – Improve   I  – Improve  

10. Schedule 

C – Control 2006-02-13 C – Control  C – Control  

11.  Saving calculation 
verified and 
signed-off by 
Controller, date: 

 

12.  Final presentation 
approved by 
Sponsor date: 

 

 
 Activity Chart for Project Management 
(This table is optional and can be used for project planning, and can serve as a base for the review of the project in various stage)

 
No. 

Activity/Tool  
The following activities/tools are planned 
to be executed and used for the project: 

 
Date to 

Complete 

 
Completion 

Date 

 
Status/Remarks 
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9.4 Bilaga 4 – Processflödeskarta 

Distributionsorder

Prioritering 
Gjutgods

Tillverkningsorder

Saldokontroll

Rensningsplan

Produktion KILAB

Järnbeställning

Formning

Transport   
Göteborg

Omvänd 
distributionsorder

Planering KILAB Återförsel 
kassationer

Kontroll           
antal kassationer

Produktion PV3

Rapport          
gjutet saldo

Avrop

Avropsuppföljning

Transportorder 
Gårdstruckar

Blästring

Avsvalning

Prioritetslista

Rapport 
färdigrensat saldo

Lagerhållning 
Byggnad 104

Samplanering 
Gjutgods

Externa order Planeringsförslag 
från Göteborg

Tillverkningsplan 
lagerhus

Produktionsplan 
externa order

Saldokontroll

Processflödeskarta "Produkter Line 2"

Rapport 
färdigbearbetat 

Transport         
104 till 101 (PV3)

Distribution 
Gjutgods till L&T

Rekvisition på 
Gjutgods

Smältning

Rensning

Transport         
öst till väst
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9.5 Bilaga 5 – Processkarta 
y

Behov Produktspec. -> -> Planeringsförslag
Orderkvantitet ->
Färdigdatum ->

Beställningspunkt Ledtid ->
Säkerhetslager ->

Datasystem ->

Planeringsförslag -> -> Tillverkningsplan
Saldokontroll -> -> Distributionsorder
Prioriteringsregler Färdigdatum ->

Antal -> -> Arbetskort KILAB (batch)
Produktfamilj ->

Uppskattad ledtid ->
Batchstorlek ->
Personal Erfarenhet ->

Närvaro ->
Utbildning ->

Kapacitet ->

Ingående Tillverkningsplan -> -> Järnbeställning
Distributionsorder -> -> Tillverkningsorder
Externa order ->

Saldokontroll Färdigrensat saldo ->
Prioriteringsregler Färdigrensat ->

Antal ->
Samgjutning ->

Personal Erfarenhet ->
Närvaro ->
Utbildning ->

Uppskattad ledtid ->
Batchstorlek ->
Kapacitet ->

Järnbeställning -> -> Gjuten volym
Tillverkningsorder -> -> Kassationer
Kapacitet Maskin (ton/timme) -> -> Starttid och sluttid

Skiftform för bemanning -> -> Rapport gjutet saldo
Personal Närvaro -> -> Produkter i arbete (PIA)

Utbildning ->
Erfarenhet ->

Materialtillgänglighet Smältverk ->
Formning ->

Cykeltider ->
Ställtider ->

Tillverkningsplan -> -> Rensningsplan (kommande vecka)
Orderlista Distributionsorder -> -> Prioritetslista (dagsvis)

Externa order ->
Saldokontroll Gjutet saldo ->

Färdigrensat saldo ->
Prioriteringsregler ->
Personal (planerare) Erfarenhet ->

Närvaro ->
Utbildning ->

Uppskattad ledtid ->
Kapacitet ->

Rensningsplan -> -> Efterbehandlad volym
Prioritetslista -> -> Kassationer
Kapacitet Arbetsstationer -> -> Starttid och sluttid

Skiftform -> -> Rapport färdigrensat saldo
Personal Närvaro -> -> Produkter i arbete (PIA)

Utbildning ->
Erfarenhet ->

Materialtillgänglighet Blästring ->
Rensning ->

Cykeltider ->
Ställtider ->

Produktion       
Smältning & formning

Planering     
Efterbehandling

Produktion 
Efterbehandling

Planering           
Smältning & formning

x

Planering           
PV3

Beställning        
Göteborg
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Efterbehandlad volym -> -> Förflyttad volym
Transportrutiner Plockordning -> -> Kassationer

Frekvens -> -> Starttid och sluttid
Avropsuppföljning Saldokontroll -> -> Produkter i arbete (PIA)

Transportorder ->
Kapacitet Truckar ->

Gårdstruckar ->
Traktor ->

Personal Närvaro ->
Utbildning ->
Erfarenhet ->

Förflyttad volym -> -> Tillgängligt material
Efterfrågan -> -> Starttid och sluttid
Lagerlokal Yta -> -> Lagernivå

Layout ->
Bemanning ->

Personal Närvaro ->
Utbildning ->
Erfarenhet ->

Arbetsrutiner ->

Tillgängligt material -> -> Förflyttad volym
Avrop -> -> Distribution ägandeskap
Distributionsorder -> -> Starttid och sluttid
Transportorder ->
Rekvisition på gjutgods ->
Omvänd distributionsorder ->
Arbetsrutiner ->
Saldokontroll ->
Personal Närvaro ->

Utbildning ->
Erfarenhet ->

Förflyttad volym -> -> Bearbetad volym
Tillverkningsplan -> -> Kassationer
Kapacitet Maskin (antal/timme) -> -> Starttid och sluttid

Skiftform för bemanning -> -> Rapport färdigbearbetat
Personal Närvaro -> -> Produkter i arbete

Utbildning ->
Erfarenhet ->

Materialtillgänglighet Bearbetning ->
Cykeltider ->
Ställtider ->

Bearbetad volym -> -> Tillverkningsorder (dagsbehov)
Tillverkningsplan ->
Arbetskort KILAB (batch) ->
Prioriteringsregler ->
Personal Erfarenhet ->

Närvaro ->
Utbildning ->

Uppskattad ledtid ->
Kapacitet ->

Tillverkningsorder -> -> Volym färdiga produkter
Bearbetad volym -> -> Kassationer
Kapacitet (antal/timme) -> -> Starttid och sluttid

-> Rapport färdigvara

Volym färdiga produkter -> -> Förflyttad volym
Transportorder -> -> Rapport färdigvarulager Göteborg
Transportsträcka -> -> Starttid och sluttid
Transportsätt ->
Transportrutiner ->
Kapacitet Volym ->

Frekvens ->
Personal Närvaro ->

Utbildning ->
Erfarenhet ->

Lagerhållning      
Källaren byggnad 104

Planering           
KILAB

Transport           
Göteborg

Produktion          
PV3

Distribution         
Gjutgods till L&T

Produktion          
KILAB

Materialhantering     
Öst till väst
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9.6 Bilaga 6 – Orsak & verkan-matris 

Six Sigma Cause and Effect Matrix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rating of Importance 
to Customer 10 3 4 6
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Process Step Process Input Total

5 Planering PV3 Batchstorlek 9 9 9 9 P C 207
14 Planering S & F Batchstorlek 9 9 9 9 P C 207
3 Planering PV3 Prioriteringsregler 9 9 9 9 P C 207
11 Planering S & F Prioriteringsregler 9 9 9 9 P C 207
29 Planering E Prioriteringsregler 9 9 9 9 P C 207
24 Produktion S & F Ställtider 9 9 9 9 P C 207
77 Produktion PV3 Ställtider 9 9 9 9 P C 207
9 Planering S & F Externa order 9 3 9 9 P C 189
2 Planering PV3 Saldokontroll 9 1 9 9 P C 183
10 Planering S & F Saldokontroll 9 1 9 9 P C 183
66 Dist. Gjutg. -> L&T Saldokontroll 9 1 9 9 P C 183
28 Planering E Saldokontroll Färdigr. 9 1 9 9 P C 183
27 Planering E Saldokontroll Gjutet 9 1 9 9 P C 183
41 Produktion E Ställtider 9 9 3 9 P C 183
4 Planering PV3 Uppskattad ledtid 9 9 3 9 P C 183
13 Planering S & F Uppskattad ledtid 9 9 3 9 P C 183
31 Planering E Uppskattad ledtid 9 9 3 9 P C 183
58 Lagerhållning 104 Arbetsrutiner 3 0 3 1 P C 48
65 Dist. Gjutg. -> L&T Arbetsrutiner 3 0 3 1 P C 48
43 Matrl. Hant. Ö->V Plockordning 3 0 0 0 P C 30
60 Dist. Gjutg. -> L&T Avrop 1 1 1 1 P C 23
44 Matrl. Hant. Ö->V Frekvens 1 0 0 0 P C 10
7 Planering S & F Tillverkningsplan 9 9 9 9 P S 207
16 Produktion S & F Tillverkningsorder 9 9 9 9 P S 207
23 Produktion S & F Cykeltider 9 9 9 9 P S 207
25 Planering E Tillverkningsplan 9 9 9 9 P S 207
26 Planering E Orderlista (Movex) 9 9 9 9 P S 207
32 Produktion E Rensningsplan 9 9 9 9 P S 207
33 Produktion E Prioritetslista 9 9 9 9 P S 207
40 Produktion E Cykeltider 9 9 9 9 P S 207
52 Lagerhållning 104 Efterfrågan (PV3) 9 9 9 9 P S 207
70 Produktion PV3 Tillverkningsplan 9 9 9 9 P S 207
76 Produktion PV3 Cykeltider 9 9 9 9 P S 207
15 Produktion S & F Järnbeställning 9 0 9 9 P S 180
1 Planering PV3 Planeringsförslag 9 0 1 9 P S 148
45 Matrl. Hant. Ö->V Avropsuppföljning 3 0 1 1 P S 40
62 Dist. Gjutg. -> L&T Transportorder 1 1 3 1 P S 31  

Sida 1 
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8 Planering S & F Distributionsorder 0 0 0 0 P S 0
61 Dist. Gjutg. -> L&T Distributionsorder 0 0 0 0 P S 0
63 Dist. Gjutg. -> L&T Rekvisition på Gjutg. 0 0 0 0 P S 0
64 Dist. Gjutg. -> L&T Omvänd distribution 0 0 0 0 P S 0
6 Planering PV3 Personalkompetens 9 9 9 9 K/R C 207
12 Planering S & F Personalkompetens 9 9 9 9 K/R C 207
17 Produktion S & F Kap. Maskin 9 9 9 9 K/R C 207
18 Produktion S & F Kap. Skiftform 9 9 9 9 K/R C 207
30 Planering E Personalkompetens 9 9 9 9 K/R C 207
34 Produktion E Kap. Arbetsstation 9 9 9 9 K/R C 207
35 Produktion E Kap. Skiftform 9 9 9 9 K/R C 207
55 Lagerhållning 104 Lagerlokal Bemanning 9 9 9 9 K/R C 207
71 Produktion PV3 Kap. Maskin 9 9 9 9 K/R C 207
72 Produktion PV3 Kap. Skiftform 9 9 9 9 K/R C 207
20 Produktion S & F Personalkompetens 9 0 9 3 K/R C 144
37 Produktion E Personalkompetens 9 0 9 3 K/R C 144
68 Dist. Gjutg. -> L&T Personalkompetens 9 0 9 3 K/R C 144
74 Produktion PV3 Personalkompetens 9 0 9 3 K/R C 144
46 Matrl. Hant. Ö->V Kap. Truckar 3 1 3 3 K/R C 63
47 Matrl. Hant. Ö->V Kap. Gårdstruckar 3 1 3 3 K/R C 63
48 Matrl. Hant. Ö->V Kap. Traktor 3 1 3 3 K/R C 63
53 Lagerhållning 104 Lagerlokal Yta 3 1 3 3 K/R C 63
50 Matrl. Hant. Ö->V Personalkompetens 3 0 3 1 K/R C 48
57 Lagerhållning 104 Personalkompetens 3 0 3 1 K/R C 48
54 Lagerhållning 104 Lagerlokal Layout 1 1 1 1 K/R C 23
19 Produktion S & F Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
21 Produktion S & F Tillg. Mtrl. Smältning 9 9 9 9 K/R S 207
22 Produktion S & F Tillg. Mtrl. Formning 9 9 9 9 K/R S 207
36 Produktion E Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
38 Produktion E Tillg. Mtrl. Blästring 9 9 9 9 K/R S 207
39 Produktion E Tillg. Mtrl. Rensning 9 9 9 9 K/R S 207
42 Matrl. Hant. Ö->V Efterbehandlad volym 9 9 9 9 K/R S 207
49 Matrl. Hant. Ö->V Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
51 Lagerhållning 104 Förflyttad volym 9 9 9 9 K/R S 207
56 Lagerhållning 104 Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
59 Dist. Gjutg. -> L&T Tillgängligt material 9 9 9 9 K/R S 207
67 Dist. Gjutg. -> L&T Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
69 Produktion PV3 Förflyttad volym 9 9 9 9 K/R S 207
73 Produktion PV3 Pers. Närvaro 9 9 9 9 K/R S 207
75 Produktion PV3 Tillg. Mtrl. Bearbetning 9 9 9 9 K/R S 207
78 Planering KILAB Bearbetad Volym 9 9 9 9 K/R S 207

5740 1341 2152 3216 0 0 0 0 0 0 0Total  

Sida 2 
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9.7 Bilaga 7 – P-FMEA med exempel på bedömning 
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9.8 Bilaga 8 – Produktionsinformation formning 
 
Produktionsinformation för formning
Produkter Artnr. Formlinje Formtyp
FC-SNL 517 051697 DISA Hel 4 19,2
FB-SNL 517 051688 DISA Hel 2 17,6
FC-SNL 518-615 052266 DISA Hel 4 22,8
FB-SNL 518-615 052257 DISA Hel 2 22,6
FC-SNL 519-616 052267 DISA Hel 3 21
FB-SNL 519-616 052258 DISA Hel 2 26
FC-SNL 520-617 052268 DISA Hel 2 17,4
FB-SNL 520-617 052259 DISA Hel 1 15,7
FC-SNL 522-619 052269 DISA Hel 2 20,8
FB-SNL 522-619 052260 DISA Hel 1 19,7
FC-SNL 524-620 052270 DISA Hel 1 13,3
FB-SNL 524-620 052261 DISA Hel 1 21,7
FC-SNL 526 052271 DISA Hel 1 16,2
FB-SNL 526 052262 DISA Hel 1 29
FC-SNL 528 052272 FA68 Halv 3 61,2
FB-SNL 528 052263 FA68 Hel 3 109
FC-SNL 530 052273 FA68 Halv 3 72
FB-SNL 530 052264 FA68 Hel 3 131,1
FC-SNL 532 052274 FA68 Halv 2 57,7
FB-SNL 532 052265 FA68 Halv 1 50,2
FC-SAF 517 059937 DISA Hel 3 19,8
FB-SAF 517 059936 DISA Hel 2 23,6
FC-SAF 518 059942 DISA Hel 2 16,3
FB-SAF 518 059941 DISA Hel 1 17,6
FC-SAF 520 059955 DISA Hel 2 21,4
FB-SAF 520 059954 DISA Hel 1 22,7
FC-SAF 522 041956 FA68 Halv 3 42
FB-SAF 522 059957 FA68 Halv 2 51,2
FC-SAF 524 059963 FA68 Halv 3 56,5
FB-SAF 524 059962 FA68 Halv 2 63,4
FC-SAF 526 059967 FA68 Halv 2 49,4
FB-SAF 526 059966 FA68 Halv 1 45,3
FC-SAF 528 059950 FA68 Halv 2 53,2
FB-SAF 528 059949 FA68 Halv 1 46,1

Antal per 
form

Gjutvikt 
[kg/form]
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9.9 Bilaga 9 – Batchstorlekar 
 
Förslag på batchstorlekar Batch Batch
Produkter Tidigare* 6 ställ/v DISA FA68 3 ställ/v DISA FA68
FC-SNL 517 1500 550 138 0 1100 275 0
FB-SNL 517 1500 550 275 0 1100 550 0
FC-SNL 518-615 2000 550 138 0 1100 275 0
FB-SNL 518-615 2000 550 275 0 1100 550 0
FC-SNL 519-616 500 500 167 0 1000 333 0
FB-SNL 519-616 500 500 250 0 1000 500 0
FC-SNL 520-617 1800 450 225 0 900 450 0
FB-SNL 520-617 1800 450 450 0 900 900 0
FC-SNL 522-619 1500 400 200 0 800 400 0
FB-SNL 522-619 1500 400 400 0 800 800 0
FC-SNL 524-620 700 350 350 0 700 700 0
FB-SNL 524-620 700 350 350 0 700 700 0
FC-SNL 526 500 350 350 0 700 700 0
FB-SNL 526 500 350 350 0 700 700 0
FC-SNL 528 600 350 0 117 700 0 233
FB-SNL 528 600 350 0 117 700 0 233
FC-SNL 530 200 200 0 67 400 0 133
FB-SNL 530 200 200 0 67 400 0 133
FC-SNL 532 200 200 0 100 400 0 200
FB-SNL 532 200 200 0 200 400 0 400
FC-SAF 517 600 350 117 0 700 233 0
FB-SAF 517 600 350 175 0 700 350 0
FC-SAF 518 300 300 150 0 600 300 0
FB-SAF 518 300 300 300 0 600 600 0
FC-SAF 520 400 300 150 0 600 300 0
FB-SAF 520 400 300 300 0 600 600 0
FC-SAF 522 500 250 0 83 500 0 167
FB-SAF 522 500 250 0 125 500 0 250
FC-SAF 524 200 200 0 67 400** 0 133
FB-SAF 524 200 200 0 100 400** 0 200
FC-SAF 526 400 250 0 125 500 0 250
FB-SAF 526 400 250 0 250 500 0 500
FC-SAF 528 400 250 0 125 500 0 250
FB-SAF 528 400 250 0 250 500 0 500
[Enhet] Lagerhus Lagerhus Bullar Flaskor Lagerhus Bullar Flaskor
* Movex 060117
** Batchstorlek större än prognosticerat årsbehov

Formning (Batch)Formning (Batch)
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9.10 Bilaga 10 – Sammanställning av kapitalbindning och lageryta 
Sammanställning av kapitalbindning för PE4 och Gjutlager

Input:
Ställ/vecka (PV3) 3 [antal] x=3 eller x=6
Ledtid till gjutlager (SNL) 11,30 [dagar]
Ledtid till gjutlager (SAF) 13,43 [dagar]
FIFU Blästring 2 [antal dagsproduktioner PV3]
FIFU Rensning 2 [antal dagsproduktioner PV3]
FIFU Gjutlager 5 [antal dagsproduktioner PV3]
Kapitalkostnadsränta 8,466 [%]
Yta europapall 0,92 [kvm/st]
Staplingshöjd 4 [antal]
Golvyta källaren 104 512 [antal pallar]
Volym källaren 104 2048 [antal pallar]

Efterbehandling
Produktion Differens nuläge Kostnad Procent Kronor
Nuläge 0 kr 101 489 kr 0% 0 kr
FIFU 850 752 kr 29 464 kr 71% 72 025 kr

Gjutlager
Produktion Differens nuläge Kostnad Procent Kronor
Nuläge 0 kr 139 089 kr 0% 0 kr 57 12%
FIFU 1 166 995 kr 40 291 kr 71% 98 798 kr 33 7% (maxlager)
Kanban för ledtid -14 066 379 kr 1 329 949 kr -856% -1 190 860 kr 513 109%
Kanban med produktmix -2 326 337 kr 336 037 kr -142% -196 948 kr 129 27%

Utnyttjande 
lager 104

Lageryta 
[kvm]

Besparing

Besparing

3 969 251 kr

Kapitalbindning
1 198 782 kr
348 030 kr

Kapitalbindning
1 642 914 kr
475 919 kr

15 709 293 kr
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9.11 Bilaga 11 – Styrplan 

 




