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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid Luleå Tekniska Universitet på avdelningarna för 
Industriell Logistik och Produktionsutveckling. Arbetet är det avslutande momentet 
på Civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi. Arbetet har ägt rum på Sandvik 
Coromant i Gimo. Det har varit en lärorik och intressant period där vi fått möjlighet 
att utnyttja våra teoretiska kunskaper i praktiken. 
 
Vi skulle framförallt vilja tacka personalen på planeringsavdelningen (GHM6) på 
Sandvik Coromant i Gimo. Vi skulle även rikta ett stort tack till alla 
produktionsledare och operatörer på GHF som hjälpt oss med information om de olika 
operationerna, utan denna hjälp hade arbetet varit omöjligt.   
 
Ett stort tack riktas även till vår handledare vid Sandvik Coromant Harri Weckström 
för att han stöttade med förslag och idéer som berikat vårt arbete.  
 
Slutligen skulle vi vilja tacka våra handledare Anders Sörqvist och David Legge på 
Luleå Tekniska Universitet för deras stöd under arbetet. 
 
 
 
_________________ 
Henrik Lundgren  
 
 
_________________ 
Michael Sepehri 
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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts på Sandvik Coromant i Gimo, GH. Produktionsenheten 
tillverkar hårdmetallskär för borrning, svarvning och fräsning. Arbetet syftar till att 
undersöka metoder för att minska material i arbete samt förkorta ledtiderna på 
enheten. För att uppnå en resurssnålare produktion undersöks möjligheterna för Lean 
Production och andra arbetssätt som anses ge förbättringar av flödet.  
 
Som grund till arbetet ligger intervjuer av personal på enheten i Gimo, litteraturstudier 
samt ett besök på ett företag inom Sandvik koncernen som lyckats med att minska 
material i arbete samt förkortat sina ledtider.  
 
Den nuvarande produktionsfilosofin på enheten är av det traditionella slaget. Vilket 
innebär en funktionell layout, det vill säga alla maskiner som utför en liknande 
operation är placerade i samma rum. Artiklarna ”trycks” fram genom fabriken via en 
så kallad ”Push” strategi. Helhetssyn av produktionsflödet saknas, vilket leder till 
suboptimering.  
 
Lean Production är ett omvälvande projekt, en fullständig implementering efter dess 
principer kommer både vara komplicerat och tidskrävande. Detta på grund av att den 
nuvarande produktionsfilosofin är rotad i fabriken och små förändringar orsakar stora 
motsättningar inom organisationen.  
 
Andra produktionsfilosofier har studerats och efter ett studiebesök på Sandvik Rör 
insågs att begränsningsteori, TOC, är en möjlig lösning. Metoden kräver mindre 
omställningar i produktionen och borde vara lättare att förankra hos medarbetarna. 
TOC metodiken grundar sig på att söka efter flaskhalsar i produktionen, eliminera 
dessa och slutligen bestämma sig för en operation som styr hela flödet. Planerings- 
och simuleringsprogram som styr efter TOC: s principer skulle förenkla 
produktionsstyrningen hos Sandvik Coromant samt ge bättre beslutsunderlag. 
 
Detta arbete har mynnat ut i ett antal rekommendationer som Sandvik Coromant i 
Gimo bör införa. 

 
• Det finns områden inom Lean Production som Sandvik Coromant kan 

anamma såsom att minska ställkostnaderna och därmed möjliggöra 
tillverkning i mindre partier. 

• TOC är en bra metod för att styra fabriken. 
• Planerings- och simuleringsverktyget APP rekommenderas, för att bättre få 

kontroll över det komplexa flödet i fabriken. 
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Abstract 
This final year project was carried out at Sandvik Coromant in Gimo (GH) which 
manufactures hard metal indexible inserts used for milling, turning etc. The aim of the 
project was to find appropriate methods to lower levels of work in progress and 
decrease lead-times. The main focus of the work was the possibility to use the 
principles and techniques of Lean Production and other, complementary, methods. 
 
The report presents relevant theories based on a literature study.  Specific information 
about production management and processes at GH was obtained through interviews 
with personnel. Additional benchmarking activities have been used, most notably 
against Sandvik Tubes. 
 
Currently the Gimo factory uses a traditional production philosophy which organises 
machinery by function; a so called functional layout. Products are “pushed” into and 
through the factory using centralised planning using planning software complemented 
by manual planning. A classic Push strategy.  Lean production, on the other hand, 
aims to eliminate unnecessary activities by focusing on an effective production flow 
supported by a flow based layout of machines. Response to customer or internal 
orders should be flexible and responsive, calling for the need to manufacture in small 
batch quantities which in tern demands short change over times. 
 
The current production philosophy and ways of working are strongly supported by the 
personnel. It is clear that making changes to this well established way of working will 
not be easy and, in the short term, could create great disorder. A complete 
implementation of Lean Production will therefore be complicated and time consuming 
to implement. 
 
There are several alternative production philosophies to Lean. Benchmarking at 
Sandvik Tubes highlighted the possibilities that ‘Theory of Constraints’ (TOC) had to 
offer. The method is basically a planning methodology and as such requires no 
significant changes to the physical production environment.  It is therefore more likely 
to be approved / accepted by company personnel. TOC places a strong focus on 
identifying bottleneck operations, controlling manufacturing flows through theses and 
also increasing the effectiveness of bottleneck operations with the aim of eliminating 
them. Planning software that uses the principles of TOC could even be used to 
complement the existing material resource planning activities at Sandvik Coromant.  
 
This project makes the following suggestions for improvement at Sandvik Coromant 
Gimo: 
 

• The aspect of Lean Production that will help increase plant efficiency is 
foremost reducing set-up costs thereby making it possible to produce in 
smaller quantities. 

• Theory of Constraints (TOC) can be used to advantage when planning 
production and deciding where improvement efforts should be focused. 

• The use of the production flow simulation software APP is recommended as a 
means of supporting the use of TOC. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer en kort introduktion till problemet samt syfte och 
avgränsningar att beskrivas.  

1.1 Bakgrund 
Sandvik Coromant är den snabbast växande enheten inom i Sandvik koncernen. 
Coromant är med sina drygt 20 % marknadsledande inom skärtillverkning. Kunderna 
finns över hela världen och i olika branscher, de viktigaste kunderna finns i fordon- 
och flygplansindustrin.  
 
Skärtillverkningen på Sandvik Coromant i Gimo, GH, är den största i sitt slag, 
volymmässigt tillverkar enheten flest skär i världen. Tillverkningen sker mot olika 
centrallager runt om i världen, GH producerar främst mot centrallagret i Holland. Det 
finns även centrallager i Asien och USA. 
 
Nuvarande tillverkning av hårdmetallskär sker i en funktionell verkstad, där fokus på 
flödet har varit begränsad. De olika avdelningarna tillverkar efter sina egna 
produktionsmål, kommunikation mellan avdelningarna och helhetssyn saknas. Detta 
har lett till en suboptimering av flödet, som kännetecknas av långa ledtider och höga 
nivåer av Material I Arbete, MIA se kapitel 4.1.2 för en närmre definition av MIA. 
 
Det finns en önskan från ledningen att förbättra produktiviteten på GH. För 
närvarande försöker Sandvik Coromant att förbättra produktiviteten med hjälp av 
TPM, Total Process Management. TPM som grundkoncept fokuserar i att förbättra 
tillgängligheten på maskiner och utrustning. På GH är TPM mer ett allmänt 
förbättringskoncept som främst syftar till att förbättra kommunikationen och 
samarbetet på GH och där man fokusera på det som är viktigast för hela 
organisationen. Arbetet har hittills inte gett några mätbara resultat i form av lägre 
MIA och ledtider, därför ifrågasätts det av företagets anställda. Förbättringsarbetet har 
pågått i ca 3 år. 
 
Ett projekt kallat Time is Capital, TIC, har dragits igång i hela Sandvik koncernen. 
Syftet är att få ner bundet kapital och öka lageromsättningshastigheten. Jämfört med 
konkurrerade företag i samma bransch så ligger Coromant efter vad gäller kapital 
effektivitet. TIC-projektet ska öka medvetandet om vilka konsekvenser som är 
förknippade med bundet kapital. Uppföljning av projektet görs genom att intervjua 
personer i viktiga positioner om hur de arbetar för att uppnå en resurssnålare 
produktion.  
 
Den höga MIA-nivå används av GH för att dölja problem som otillförlitliga maskiner, 
långa genomloppstider och kassationsproblem som finns i produktionen.   
 
För ökad lönsamhet eftersträvas en resurssnålare produktion, därför har 
produktionsfilosofin Lean Production, LP, föreslagits som ett tillvägagångssätt på 
produktionsenheten GH.  
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Intressant att veta är, vilka positiva effekter skulle ett införande av LP medföra? Hur 
stora är möjligheterna att införa LP och finns det andra sätt att hjälpa GH att gå mot 
en resurssnålare produktion?  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka metoder för att minska MIA nivåerna samt förkorta ledtiderna 
inom fabriken. 
 
Examensarbetet ska undersöka möjligheterna för att införa Lean Production samt att 
ge förbättringsförslag för flödet. 

1.3 Avgränsning 
Examensarbetet har genomförts på Sandvik Coromants skärtillverkande fabrik i 
Gimo. Avgränsningen för examensarbetet är att flödet på den avslutande avdelningen 
GHF, Gimo Hard Finished Goods, kommer behandlas.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer de metoder som använts i studien att presenteras. De val som 
har påverkat studien samt det praktiska tillvägagångssättet kommer att beskrivas 
närmare.  

2.1 Forskningsansats och metodval 
I examensarbetet har deduktiv ansats använts, då en teoretisk referensram har legat till 
grund för förbättringsförslagen/slutsatserna. Vid den deduktiva ansatsen utformas 
antaganden från teorin. Det finns även en induktiv ansats där verkligheten 
generaliseras till en teorimodell med hjälp av observationer. (Eriksson, Wiedersheim-
Paul, 1997) 
 
Enligt Holme (1997) finns det två olika metodval inom vetenskapligt arbete. Dessa 
går under benämningen kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder är 
formella och ordnade, metoden definierar de förhållanden som är intressanta utifrån 
frågeställningen.  Ett vanligt inslag i den kvantitativa metoden är siffror samt 
matematiska formler. Kvalitativa metoder är mindre formella, det främsta målet för 
metoden är förståelse. Siffror och matematiska formler är mindre vanliga inom denna 
metod. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
I arbetet har en kombination av de två metoderna används, där den kvalitativa 
undersökningen har varit en förberedelse till den kvantitativa. Insamlandet av 
information i nulägesanalysen bygger enbart på den kvalitativa metoden. 
Informationen har sedan tolkats analytiskt där inslag av kvantitativt metodarbete 
återfinns.  

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt  
Arbetet började med att fastställa syftet, vilket var att undersöka möjligheterna för ett 
införande av LP. En förutsättning för ett LP projekt är förståelse av flödet. För att få 
bättre förstålelse av flödet genomfördes en grundlig flödeskartläggning av GHF. 
Främsta målet för denna kartläggning var att få ett sambandsförhållande mellan olika 
operationer och processer. Flödeskartläggningen utfördes via observationer och 
intervjuer av produktionsledare och berörda operatörer.   
 
Parallellt med flödeskartläggning utfördes litteraturstudier inom LP. Förutsättningarna 
för införandet av produktionsfilosofin på GH ansågs vara begränsade, istället 
uppmärksammades själva flödesvariationerna. Arbetet resulterade dock i 
layoutförändringar som främjar LP konceptet.  
 
Ett lyckat TOC- projekt på Sandvik Rör uppmärksammades där liknande 
flödesproblem var aktuella. Studiebesök gjordes för att ta del av deras 
förbättringsarbete av flödet, syftet med besöket var att få idéer om hur detta skulle 
kunna implementeras på GHF. Med hjälp av begränsningsteori, TOC, hittades GHF: s 
flaskhals men för att tillämpa teorin var det nödvändigt att även inkludera flödet 
uppströms. Efter samråd med handledare bestämdes att avvikelser från 
avgränsningarna var nödvändiga för att få en helhetsbild av flödet.  
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En viktig del av TOC teorin är styrning av materialinsläpp i flödet. Eftersom 
planeringen bestämmer insläppet var det rimligt att även inkludera huvud- och 
detaljplanering i arbetet.  
 
Rekommendationerna i rapporten består av en del förbättringsförslag där en del är 
rent teoretiska, medan andra är mer av det konkreta och praktiska slaget.  

 
Figur 2.1 Bild över praktisk arbetsgång.  
 

2.2.1 Datainsamling 
För att få en bra helhetssyn av flödet har observationer samt intervjuer med operatörer 
genomförts. Det finns olika intervjuformer att tillgå, i detta arbete har endast öppna 
intervjuer utförts. Öppna intervjuer är av det informella slaget, vilket har varit ett 
medvetet val av författarna (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997). Anledning till detta 
har främst varit att få en diskussion med operatörerna så att en korrekt bild av nuläget 
återfås. Svaren har antecknats av båda författarna och sedan jämförts för att undvika 
tolkningsfel. 
 
Statistisk datainsamling har gjorts från Coromants databaser främst GSS2 och utdrag 
av den i form av veckoplaner. Främst har MIA-nivåer för beläggningen beaktats.  
Parallellt med informationssamlingen har litteraturstudier genomförts, använd 
litteratur har varit inom områdena logistik och produktionsteknik. Tidigare utförda 
examensarbeten på GH har varit till hjälp för att förstå flödet. Harri Weckström som 
har varit handledare för arbetet har också tillhandahållit relevanta böcker, främst inom 
Lean Production. En del artiklar hittades på nätet, sökord som användes var Theory of 

Syfte 

Slutsatser och 
rekommendationer 

Litteraturstudier Flödeskartläggning 
(GHF) 

Intervjuer 

Flödeskartläggning 
(GH) 

Planering 

Studiebesök 
(Sandvik Rör) 
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Constraints, Lean Production och Just in time. Utförligare beskrivning av använd 
litteratur finns under referenser.  

2.3 Metodkritik 
Vid insamling av data finns det två viktiga aspekter att beakta nämligen Validitet och 
Reliabilitet. Validitet är studiens förmåga att skaffa rättvisande information och 
presentera detta på ett rätt sett. Reliabilitet är ett mått på informationens förmåga att 
ge tillförlitligt underlag, informationen ska ge samma resultat oavsett undersökare. 
(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Statistiska data som har insamlats från GSS2 antas vara korrekta, även om den 
informationen inte är fullständigt korrekt så tros det inte ha påverkat rapportens 
resultat, detta på grund av att den har används i jämförande syfte. Det finns en risk för 
att fel urval av personer har intervjuats, personer med egenintresse eller med en annan 
synvinkel kan ha snedvridit urvalet. För att minska denna felkälla har intervjuer gjorts 
på olika avdelningar och nivåer i organisationen bland annat har alla 
produktionsledare för GHF intervjuats. För att hålla en rödtråd genom hela arbetet och 
undvika avstamp har kontinuerliga möten hållits med handledare. 
 
En av rapportens svagheter är att inte fler produktionsfilosofier beaktats, denna 
svaghet kan ha snedvridit resultaten av rapporten. Tidsbrist är främsta orsaken till att 
inte fler produktionsfilosofier beaktats.  
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3 Sandvik koncernen 
I följande kapitel kommer en företagsbeskrivning av Sandvik koncernen och Sandvik 
Coromant att ges.  
 
Sandvik grundades i Sandviken år 1862 av Göran Fredrik Göransson. Han var den 
förste i världen som lyckades framställa stål i industriell skala enligt den så kallade 
Bessemermetoden. Sedan starten har Sandvik utvecklats från ett mellansvenskt 
stålverk till en internationell högteknologisk verkstadskoncern. Huvudkontoret och de 
största produktionsanläggningarna finns fortfarande i Sandviken. 
 
I nuläget har Sandvik-koncernen 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på 
cirka 50 miljarder kronor. Koncernen består av följande tre affärsområden: Sandvik 
Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. 
Många olika företag ingår i dessa affärsområden.  
 
Sandvik Mining and Construction är inriktat på maskiner, verktyg och service för 
gruvindustrin. Sandvik Materials Technology tillverkar produkter i metaller såsom 
rostfria stållegeringar och högtemperatursmaterial för olika användningsområden.  
Sandvik Tooling är specialiserade på hårdmetall- och snabbstålsverktyg för 
metallbearbetning. I Tooling ingår bland annat Coromant och de nya företagsköpen 
Valenite och Walter. Företagen ingår alla i Sandvik koncernen men de konkurrerar 
med varandra som enskilda bolag.  

 
Figur 3.1 Förenklat organisationsschema över Sandvik koncernen.  

3.2 Globalverksamhet 
Mer än 95 % av försäljningen och nästan två tredjedelar av produktionen sker utanför 
Sverige. De största marknaderna är Europa och NAFTA, målsättningen på sikt är att 
försäljningen och produktionen ska vara relativt fördelad mellan Amerika, Europa och 
Asien .  

Sandvik 

Tooling Materials & Technology Mining & Construction 
 

Coromant Walter Valenite 
 

GH 
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Figur 3.2 Sandviks marknadsandel i olika regioner.  

3.3 Sandvik Coromant 
Coromant är en världsledande leverantör av verktyg för svarvning, borrning och 
fräsning. Företaget finns representerat i 60 länder världen över. Huvudkontoret ligger 
i Sandviken och den viktigaste produktionsenheten finns i Gimo, Sverige. 
Produktionsenheten i Gimo grundades 1952 och har växt till den största enheten i 
världen inom hårdmetallskärstillverkning. Kunderna finns inom den 
metallbearbetande industrin som till exempel bil- och flygindustrin. Kvalitet och 
leveranssäkerhet är de viktigaste konkurrensfördelarna, företaget lovar leverans på 
lagerförda varor inom 24-48 timmar över hela världen. För att behålla sin 
marknadsledande position satsas mycket på forskning och utveckling, hälften av alla 
produkter som säljs utvecklades för mindre än fem år sedan.  

3.2.1 Gimo 
På Sandvik Coromant i Gimo finns två produktionsenheter varav en tillverkar 
verktygshållare och den andra tillverkar skär även, kallad GH. Produktionsenheterna 
har sammanlagt 1600 anställda. Detta examensarbete har utförts på den 
skärtillverkande enheten i Gimo. Skärtillverkningen har genom åren växt, vilket 
medfört att flödet inom GH blivit komplex. För en djupgående beskrivning av flödet i 
Gimo se kapitel 5 Nulägesbeskrivning av flödet för GH. 
 
Informationen i Kapitel 3 har hämtats från Sandviks hemsida.  
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4 Teoretisk referensram  
Kapitlet innehåller teorier och produktionsfilosofier som använts i arbetet.  

4.1 Grundläggande definitioner  
Nedan beskrivs några i arbetet återkommande definitioner.  

4.1.1 Ledtider 
Det finns olika definitioner för begreppet ledtid. I denna rapport definieras ledtid som 
den genomsnittliga tiden av förflyttning för en produkt genom flödet. Ledtiden 
innefattar operationstid, ställtid och väntetid.  

4.1.2 Material i arbete 
Material i arbete, MIA, är alla produkter som börjat sin förädlingsprocess. Produkter 
som befinner sig i en arbetsstation eller väntar i buffertar betraktas som MIA. 
Eftersom MIA binder kapital finns det önskan att hålla MIA nivåerna på en låg nivå. 
Höga MIA nivåer bidrar till långa ledtider eftersom den genomsnittliga produkten 
spenderar längre tid i buffertar mellan operationerna. (Krajewski, 1998) 

4.2 Lean Production (LP) 
Lean Production är en produktionsfilosofi vars syfte är att allt utfört arbete höjer 
produktens värde. Filosofin innehåller några centrala moment som företag bör arbeta 
med. LP är ett samlingsnamn för en rad olika strategier såsom JIT, Kanban och 
Kaizen. (Roos, 1992). De teorier som för examensarbetet ansets relevanta inom LP 
presenteras nedan.  

4.2.1 Kaizen 
Ett populärt koncept hos producerande företag är Kaizen. Syftet är att ständigt 
genomföra förändringar som leder till förbättringar. Filosofin utgår från 
nödvändigheten att tillfredställa kunden för att företaget ska kunna överleva, det vill 
säga företaget måste vara processorienterat och kundfokuserat. Kaizen vill 
åstadkomma en ständig utveckling och effektivisering av företaget. Det är en 
utvecklande förändringsmetod där små men många steg som förbättrar verksamheten 
genomförs. En grundsats inom ständiga förbättringar är att den som utför arbetet bäst 
vet hur det kan förändras och det är därför viktigt att alla medarbetare engageras för 
att nå framgång med förändringsarbetet. (Masaki, 1991) 

4.2.2 Japanska sjön   
Den japanska sjön är en symbol för hur de fundamentala problemen ska angripas, det 
åskådliggörs av följande figur: 
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Figur 4.1 Japanska sjön från Krajewski. 
 
Klipporna symboliserar de fundamentala problemen och vattnet lagernivån. 
Företagets aktiviteter symboliseras av båten. Företag som inte är JIT-orienterade, se 
kapitel 4.2.4, tenderar att ha höga lagernivåer eller mycket material i arbete för att 
täcka problemen. Istället föreslår Lean Production att lagernivån ska sänkas, då 
synliggörs problemen och kan lösas. (Krajewski, 1998) 

4.2.3 Sju former av Slöseri   
Inom LP finns sju former av slöseri, nedan beskrivs några av de moment som LP 
anser vara slöseri.  
 

• Överproduktion, tillverka mer än det som behövs 
• Väntan, på till exempel material och utrustning som inte är tillgängliga 
• Transporter, tillför inget värde tillprodukten 
• Felaktiga processer, suboptimering på grund av bristande helhetssyn  
• Kvalitetsbrister, produkter med fel som kräver omarbetning eller kassationer  
• Mellanlager, tillverkning i stora partier 
• Onödiga rörelser, när medarbetare utför sina jobb 

(Lean, 2004) 
 
Traditionell produktionsstyrning 
Traditionell produktionsstyrning går efter massproduktionens logik och principer. Det 
vill säga ”trycka fram och lagra produkter”. Varje delprocess i värdeflödet tillverkar i 
enlighet med de tillverkningsorder som kommer från produktionsplaneringen. Ett 
värdeflöde visar de aktiviteter som ökar produktens värde. Resultatet blir att varje 
delprocess fungerar som en isolerad ö, de isolerade öarna tar ingen hänsyn till 
processerna nedströms. Helhetssyn saknas vilket leder till suboptimering och givetvis 
slöseri i form av felaktiga processer. Slöseri är all överflöd av material som kommer 
för tidigt och måste mätas, hanteras och lagras. Produkter med kvalitetsbrister kan 
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länge dölja sig i buffertar innan de upptäcks av processer nedströms, då kan stora 
felaktiga partier redan ha tillverkats. Resultatet med tryck produktion är att 
förädlingstiden blir låg i förhållande till den totala genomloppstiden.  
  
Tillverkning efter massproduktionens logik och principer orsakar olika former av 
slöseri. För att eliminera dessa orsaker anges en del riktlinjer i LP som används av 
Toyota. Riktlinjerna är anpassade för värdeflödet vilket är ett område som tydligt 
skiljer Toyota från företag som fortfarande tillverkar efter massproduktionens 
principer.  
 
Överproduktion 
Den mest påtagliga orsaken till slöseri är överproduktion. Med det menas att det 
produceras för mycket, för tidigt och för fort till behoven i följande process. 
Överproduktion leder till många olika former av slöseri, nedan följer några av de 
vanligaste:  

• Material och kapital bundet i buffertar vilket medför långa ledtider 
• Behöver stor lagringsyta  
• Material och kapacitetsbrist när processer blir belagda av artiklar som inte 

behövs 
• Kvalitetsbrister  

 
Takttid 
För att komma ifrån överproduktion ska produktion ske efter takttid. Takttiden anger 
hur ofta en artikel ska tillverkas, vilket baseras efter kundernas behov. Takttiden ska 
användas för att synkronisera produktionen. Om alla processer tillverkar i samma takt 
kan produkten gå från en process till en nästa utan att behöva vänta i buffertar och 
mellanlager. Det vill säga mindre kapital bundet i buffertar vilket leder till kortare 
ledtider.  
 
Kontinuerliga flöden 
I ett kontinuerligt flöde produceras artiklarna en i taget och går från en process till en 
annan utan att behöva vänta i buffertar och mellan lager. Kontinuerliga flöden är den 
mest effektiva tillverkningsstrategin. Med synkroniserade takttider kan kontinuerliga 
flöden lättare uppnås. 
 
Det finns områden där kontinuerliga flöden inte är möjliga och mellanlagring i form 
av buffertar är nödvändigt. Exempel på sådana områden är processer med korta eller 
långa processtider och processer som fysikt ligger långt ifrån varandra vilket medför 
onödiga transporter. Lösningen är att utjämna produktionen genom att placera 
buffertar innan processer med olämplig processtid. Bufferten kommer att fungera som 
ett dragande system genom att lämna information till flödet uppströms om vilka 
produkter som behövs. För att introducera ett dragande buffertsystem måste så många 
kontinuerliga flöden som möjligt ha introducerats. Detta för att undvika många 
överfulla buffertar som kräver extra materialhantering.  
 
Ställkostnadernas inverkan på orderkvantiteten 
För att undvika omställningar vill operatörer tillverka liknande produkter som inte 
kräver avancerade omställningar. Att tillverka i stora partier skapar problem för resten 
av flödet, främst i form av längre ledtider och högre MIA nivåer. Kundbehovet kan 
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under tiden ändras, vilket leder till att produkterna måste lagras länge innan eventuell 
försäljning. Lösningen är att tillverka i mindre partier med en mer varierande 
produktionsmix, vilket kommer att eliminera slöseri för hela flödet i stor utsträckning. 
För att möjliggöra tillverkning i mindre partier måste ställkostnader angripas, beskrivs 
närmare i kapitel 4.8. 
 
Slutsats 
Om de olika former av slöseri elimineras kommer tillverkningslinjen endast producera 
det som behövs i nästkommande process. Alla processer kommer vara hoplänkade 
från slutprodukt till råmaterial. Det kommer åstadkomma ett jämnt flöde som ger den 
kortaste ledtiden och den lägsta totala kostnaden.   
(Rother, 2002) 

4.2.4 Just In Time (JIT)  
Angreppssättet är att eliminera alla former av slöseri såsom onödiga ställ, buffertar, 
materialkontroller etcetera. Förändringarna ska inte ske över en natt utan ska bedrivas 
som ett långsiktigt arbete med små ständiga förbättringar. 
 
Identifiera de fundamentala problemen såsom: 

• Otillförlitliga maskiner 
• Flaskhalsar 
• Dålig kvalitetskontroll 
• Dålig styrning 

 
Strategin är att förkorta ledtiden genom att inte göra några misstag, eliminera slöseri 
och därmed eliminera lager. När det är genomfört uppstår positiva sidoeffekter. En av 
dessa sidoeffekter är att buffertarna kan minskas eftersom med kortare ledtider kan 
företaget reagera snabbare på produktionsförändringar. 
 
JIT har fyra byggstenar Processdesign, Produktdesign Mänskliga/organisatoriska 
faktorer samt MPS, Material och Produktions Styrning. Dessa fyra bör analyseras för 
att få ett optimalt införande av JIT. (Lektionskompendium IET065) 

 
 

Figur 4.2 JIT:s byggstenar       
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Produktdesign 
För att ha en bra produktdesign måste nivåerna i strukturen minskas till ett minimum. 
Det ska ske genom att standardisera och modularisera artiklarna, detta för att 
möjliggöra en produktion i robotiserade produktionsceller. 
 
Processdesign 
Designen av processerna ska förbättras genom att reducera ställtiderna, MIA-nivån, 
undvika buffertar, reservkapacitet samt förbättra kvalitén. När det är genomfört ska 
möjligheten att automatisera produktionen undersökas, till exempel genom införande 
av automatiserade produktionsceller.  

 
Mänskliga och organisatoriska byggstenar 
För att arbeta med de organisatoriska delarna måste medarbetarna vara flexibla för att 
underlätta jobbrotation. Produktionen ska även mätas och utvärderas kontinuerligt. 
 
MPS, Material och produktionsstyrning,  
Ett sugande tillverkningssystem ska skapas, se kapitel 4.5. Det bör genomföras för att 
få snabbare flöden och en jämnare beläggning i produktionen. Antalet leverantörer 
ska minskas och ett nära samarbete bör skapas med de kvarvarande leverantörerna.  
 
Om ovanstående punkter åtgärdas kommer ledtider samt produktivitet att förbättras.  
 
Kanban en del av JIT 
För att fullständigt implementera JIT i en produktionsmiljö kan beordringssystemet 
Kanban användas. Metoden har till uppgift att "dra fram" materialet genom 
tillverkningen, Kanban är därmed ett Pull-system. Förutsättningen är att behov i 
operationerna nedströms skall styra produktionen och inte prognoserna. Mottagaren 
av ett Kanban startar transport, produktion etcetera av en detalj eller batch.  Korten 
visar när produktionen startar för att försörja nästa station med material. Metoden 
reducerar MIA och därmed kapitalbindningen. (Schonberger, 1983) 

4.2.5 Överdrift, Slöseri och Ojämnhet 
”Muri, Muda, Mura” sammanfattar LP:s synsätt, betydelsen är att företagen ska 
undvika överdrift, slöseri och ojämnhet.   
 
Muri (överdrift): att beställa enligt EOQ är enligt LP en överdrift, det vill säga LP 
kräver lägre orderkvantiteter än EOQ.  
 
Muda (slöseri): att genomföra kvalitetskontroller är inte accepterat av LP, det 
uppfattas som slöseri eftersom produkterna ska tillverkas korrekt från början. LP 
anser att operatören ansvarar för kvaliteten på artikeln och det är hans ansvar att 
avlägsna defekta artiklar. 
 
Mura (ojämnhet): enligt det traditionella synsättet ska buffertar undvika ryckighet i 
produktionen. Det anses vara en onödig tillåtelse av ojämnhet enligt LP och bör 
undvikas. LP anser att buffertarna ska avlägsnas och de underliggande problemen ska 
lösas (japanska sjön). (Schonberger, 1983) 
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4.2.6 Tempel 
Huset visar hur produktionen ska byggas upp enligt LP. Figur 4.3 visar att en 
produktionsenhet måste såsom ett hus ha en stabil grund, stadiga väggar och ett 
säkert tak. 

Figur 4.3 Lean templet, från Metall.  
 
Den stabila grunden i LP består av åtgärder som framhäver en säker produktion med 
bra kvalitet, exempel på sådana verktyg är JIT, standardisering etcetera. Väggarna 
som håller taket uppe och möjliggör den säkra produktionen med jämn och hög 
kvalitet består tillexempel av: JIT och Kaizen. Taket består av att ständigt genomföra 
förbättringar i produktionen genom att eliminera slöseriet på företaget. Det sker 
genom att undvika överproduktion, undvika allt som inte tillför värde till produkten 
som onödiga arbetsmoment, rörelser, förflyttningar, transporter, lager, fel och 
väntetider.   
 
För att allt ska fungera måste det som sker inuti huset fungera. De värden som LP 
anser vara högst är säkerhet och miljö, kvalitet, leverans och ekonomi. (Metall, 2004) 

4.3 Theory of Constraints  
Theory of Constraints, TOC, är ett angreppssätt som utnyttjar den klassiska material 
och produktionsstyrningen av fabriken. Med det menas att ”tryck strategi” optimeras 
för att göra fabriken mer resurssnål. Detta görs genom att fokusera på flaskhalsen och 
låta den bestämma takten för produktionssystemet. Observera att TOC inte skapar ett 
dragande system fullt ut, utan den baseras fortfarande på prognoser. (Silver et al, 
2003) 
 
Det bästa sättet är att införa förändringsarbetet är att ledningen står i centrum. Det 
beror på att personerna som sitter i ledningen har störst kontroll över resurserna, 
övriga anställda på företaget har även respekt för ledningen vilket gör att det är lättare 
att förankra arbetet. (Iowa State, 2003)  
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4.3.1 Införande av TOC  
Införandet av TOC sker enligt Goldratts fem steg: 
  
Steg 1. Identifiera systemets flaskhalsar. 
För att styra en flaskhals måste denna först identifieras. Det kan ske genom att 
kontrollera hur stora buffertarna är vid den presumtiva flaskhalsen samt eventuella 
maskiner innan den tänkta flaskhalsen.  
 
Steg 2. Utnyttja flaskhalsarna maximalt. 
När flaskhalsen är identifierad, så ska fokus ligga på hur produktiviteten kan 
förbättras på flaskhalsen utan att öka kapaciteten på den. Goldratt menar att företaget 
ska tillverka mer i flaskhalsoperationen utan att öka kapaciteten på denna. Det är 
framförallt viktigt att utnyttja all tillgänglig produktionskapacitet på flaskhalsen, en 
förlorad timme på flaskhalsen är timme förlorad på hela flödet. 
 
Steg 3. Icke-flaskhalsar ska underordnas till flaskhalsens takt. 
Som figuren visar är det inte nödvändigt att tillverka fler order än vad flaskhalsen 
klarar. Det kommer att bara öka MIA nivåerna, speciellt framför flaskhalsen.  
 

 
 
Figur 4.4 Generell flaskhals bild, från Silver et al. 
 
Men det räcker inte med att utnyttja flaskhalsens kapacitet maximalt. Man måste även 
se till att det finns material för flaskhalsen att arbeta med. Det är inte ovanligt att 
material som flaskhalsen väntar på, står i kö på en icke-flaskhalsoperation. Att 
underordna icke-flaskhalsoperationer under flaskhalsen är nödvändigt för att förhindra 
att flaskhalsen får arbetsbrist. 
 
Steg 4. Förbättra flaskhalsens kapacitet. 
I detta steg ska det undersökas om den nuvarande produktionsvolymen är nödvändig 
för att tillgodose marknadens behov.  
 
Om kapaciteten är tillräcklig för att möta marknadens behov är operationen inte 
längre en flaskhals. Observera att om så är fallet är marknaden flaskhalsen då 
företaget kan tillverka mer än vad marknaden efterfrågar.  
 
Men om så inte är fallet, utan operationen fortfarande är en flaskhals så måste 
företaget investera i ytterliggare kapacitet i flaskhalsen för att nå upp till marknadens 
behov. Det kan ske på olika sätt 
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- Genom att omdirigera order som går till flaskhalsen till likvärdig utrustning.  
- Outsourca vissa delar av flaskhalsens jobb. 
- Om företagets nuvarande kapacitet ändå inte räcker då ovanstående punkter 

genomförts är alternativet att köpa in ny kapacitet  
 
Steg 5. Undersök systemet kontinuerligt för att hitta nya flaskhalsar och börja 
om från början. 
I följande steg undersöks om flaskhalsen fortfarande är en begränsning, om så är fallet 
måste företaget fortsätta arbetet med att eliminera flaskhalsen. Men om flaskhalsen 
inte längre är en begränsning för flödet måste arbetet fortsätta genom att hitta nya 
flaskhalsar enligt de förgående stegen.  
 
I femte steget förefaller det som att flaskhalsstyrningen är en evigt pågående process, 
men så är inte fallet. Eliminering av flaskhalsarna kommer att leda till en bra 
balansering av fabriken. Problemet är att det fortfarande finns små flaskhalsar som 
varierar på grund av statistiska fluktuationer. Detta kan lätt skapa kaos eftersom 
ledningen lätt kan tycka att de tappar kontrollen av flaskhals- en/arna. Företag som 
haft bäst erfarenhet av TOC har därmed en medveten strategiskt vald flaskhals, som 
de har byggt upp resten av fabriken runt. Flaskhalsen ska styra produktdesign, 
marknadsföring, investeringar och så vidare. Då kan företaget ha kontroll över sin 
flaskhals istället för att flaskhalsen kontrollerar företaget. (Iowa State, 2003) 

4.3.2 Verktyg inom TOC  
Ett verktyg som används inom TOC är Trumma-Buffert-Rep, med hjälp av metoden 
kan produktionssystemet styras enligt TOC: s principer.  
 
Repet som är direkt knutet till trumman består av material påsläpplista som hindrar att 
mer material än nödvändigt släpps ut i produktionssystemet. Trumman är flaskhalsens 
takt, övriga operationer är underordnade denna takt. Genom att hålla takten skapas ett 
optimerat tryckande behovssystem som hindrar flödet från att bli överbelagt.  
Bufferten är den marginal som flaskhalsen har att tillgå om störningar skulle uppstå i 
de föregående operationerna, den kan bestå av tid eller material. Bufferten förhindrar 
att flaskhalsen står utan material, vilket måste undvikas. Observera att om 
produktionen fortgår utan störningar samlas det mer material innan flaskhalsen än 
trumman angett. Se figur 4.5 (Silver et al, 2004) 
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Figur 4.5 Trumma-Buffert-Rep fritt efter Schragenheim. 
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4.4 Planering 
Planeringen kan ske på olika sikt, den är därmed indelad i huvud- respektive detalj- 
planeringen. Hur planeringsnivåerna är sammankopplade visas i figur 4.6. 

 
Figur 4.6 Planering på olika sikt från Segerstedt. 

4.4.1 Huvudplanering 
Huvudplaneringen sker på längre sikt. Planeringen tas fram enligt följande modell i 
figur 4.6. Information från orderstock samt prognos över framtida försäljning skapar 
ett preliminärt tillverkningsprogram som analyseras för att skapa en huvudplan. 
 
Det är viktigt att kontrollera om den framtagna tillverkningsplanen överensstämmer 
med givna kapacitets- och material- planer för fabriken. Kapacitetsplanen visar hur 
den befintliga kapaciteten i fabriken ska utnyttjas medan materialplanen visar vilket 
material som finns tillgängligt. Om ett företag använder beställningspunktssystem, 
BP, bör en framåtriktad tillverkningsplan användas. För att en bedömning om 
kapaciteten är tillräcklig i förhållande till prognostiserad försäljning ska kunna göras. 
(Segerstedt 1999) 

4.4.2 Detaljplanering 
Detaljplanering sker på kortare sikt och ofta given på artikelnivå. Planeringen har ett 
antal uppgifter den ska styra tillverkningen så att: 

• Lovade leveranstider hålls. 
• Huvudplaneringens tillverkningsplan följs 
• Material, utrustning och nödvändig kapacitet finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. 
• Sysselsättningen hålls jämn 
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• Kostnaderna för MIA samt förråd anpassas till en lämplig nivå. 
 
Detaljplaneringen delas in i ett antal funktioner: 
Orderinitiering, Innan tillverkning av en order kan ske måste det bestämmas om och 
när den ska startas. Signal till detta kommer från huvudplanen via till exempel ett 
beställningspunktsystem.   
 
Orderspecificering, Då beslut fattats för att starta tillverkningen måste det bestämmas 
vilken kvantitet som ska tillverkas och vad den kräver i fråga om material, utrustning 
och arbetsinsatts. 
 
Framställning av ordersats, Då ordern specificeras framställer detaljplaneringen en 
ordersats eller arbetsorderhandling. 
 
Beläggningsredovisning, visar när tillverkningen av en önskad artikel kan ske, 
informationen kan användas för att beräkna när leverans är möjlig. Denna information 
är viktig både på kort respektive lång sikt i detalj- samt huvudplanering. 
 
Körplanering och tidsättning, Det uppstår ofta köer i produktionen, för att undvika 
dessa finns ett antal metoder. Den vanligaste är tidigaste färdigdatum, där ordern med 
tidigaste färdigdatum bearbetas först. Det är viktigt att ange korrekta och 
sanningsenliga operations- och ställtider för varje artikel.  
 
Arbetsfördelning/produktion, Produktionsledarens roll är att med ledning av körplaner 
bestämma den ordning som orderna utförs i. 
 
Uppföljning/bevakning samt återrapportering, Det måste ske en kontinuerlig 
uppföljning och bevakning av det aktuella läget i förhållande till planerna. Planering 
består ofta av att göra en plan för att sedan hantera störningarna av planen.  
(ibid.)  

4.5 Produktionsstyrning 
Klassiska material och produktionsstyrningssystem använder i stor utsträckning Push 
strategi. Tillverkningen efter Push strategi sker med hjälp av produktionsplaner som 
baseras på prognoser. Materialet ”trycks” fram i produktionen, ingen hänsyn tas till 
nästkommande stationer behov, se figuren nedan. När tillverkningen avviker från 
produktionsplan används buffertar och mellanlager för att utjämna 
produktionsvariationerna. Push strategi är förknippad med långa genomloppstider och 
höga MIA-nivåer.  
(O’Grady, 1990) 
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Figur 4.7Push och Pull från O’Grady. 
 
För en resurssnålare produktion förespråkar Lean Production ett ”dragande” 
produktionssystem, dessa går under benämningen Pull-system. Tillverkningen i Pull-
system baseras på efterfrågan i kommande stationer, inget tillverkas om det inte krävs 
av en efterföljande maskin eller process. Styrinformation går bakåt i flödet medan 
materialet går framåt i produktionen, se figur 4.7. Med hjälp av denna strategi kan en 
lägre MIA-nivå uppnås. Systemet upptäcker problem snabbare och kan ställa om för 
att möta ändrade förhållanden, en resurssnålare produktion möjliggörs. (ibid.)            

4.6 Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (FSLP) 
När en fabrikslokal skall omstruktureras är FSLP lämplig att använda, detta för att 
framta ett förslag över hur lokalen kan se ut efter omstruktureringen. Metoden är 
enkel att använda och tar hänsyn till alla viktiga variabler som kan påverka layouten.  
 
Analysen sker i en sexstegs process. 
1. Kartläggning av samband, första steget går ut på att kartlägga sambanden 

mellan operationerna i lokalen och produktionen. Detta för att upptäcka hur 
beroende de olika funktionerna är av varandras närhet.  

 
Viktningen sker med 6 olika nivåer, Absolut nödvändigt (A), Extra 
inflytelserik (E), Inflytelserik (I), Ordinär närhet (O), Utan betydelse (U) eller 
Ej önskvärd (X). För att kunna genomföra viktningen på ett överskådligt sätt 
används en matris. 
 

2. Utrymmeskrav och servicebehov, i steg 2 analyseras krav angående utrymmes- 
och servicebehov, se bilaga 4 för en närmare beskrivning. Begränsningarna 
nämnda här beaktas i steg 5 och 6. 

 
3. Skissering av funktioner och samband, Steg tre går ut på att skissa in alla 

funktioner samt viktningar mellan sambanden. Detta steg kan komma att 
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upprepas ett antal gånger för att få ett bra förslag, det vill säga att 
operationerna med stort behov av närhet ligger nära varandra.  
 

4. Framtagning av tänkbara planlösningar, Den slutliga skissen från steg 3 
används i detta steg som underlag för att ta fram några tänkbara planlösningar. 
Skissen ritas med fördel in på den befintliga ritningen över lokalen, kraven om 
utrymmes- och servicebehov från steg 2 måste även beaktas vid framtagandet 
av tänkbara planlösningar.  

 
5. Värderingsschema, alternativen som framkom i steg 4 värderas. Det sker 

genom att ett antal värderingsfaktorer framtas, dessa faktorer är viktiga då de 
berör layouten. Värderingen sker med en skala liknande den i steg ett, se 
bilaga 4 för ytterliggare information. Det layoutförslag som slutligen erhåller 
högst värde är lämpligast att genomföra. 

 
6. Slutgiltig ritning, en detaljerad ritning över hur lokalen bör inredas framtas. 

Detta är det slutgiltiga resultatet av FSLP-analysen. 
 
(Kurskompendium MPR028) 

4.7 Orderkvantitet 
Det finns olika teorier för bestämning av orderkvantiteter. Den vanligaste är 
Ekonomisk Order Kvantitet, EOQ. Denna modell används för att bestämma den 
optimala storleken av en order. Enligt Segerstedt är denna främst användbar på 
produkter med jämt behov. I praktiken modifieras formeln för anpassning till andra 
behovstyper. EOQ är ett dåligt mått för att bestämma orderkvantiteten enligt LP men 
används av många företag eftersom den matematiska formeln lätt kan användas i 
datoriserade system. EOQ tar inte hänsyn till andra aspekter av produktionen förutom 
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad, de kostnader som tillkommer vid lagd 
order. Andra aspekter kan vara kvalité, motivation av personal och avsaknaden av 
helhetssyn för flödet. (Schonberger, 1983) 

4.7.1 Traditionell Orderkvantitet   
Enligt det traditionella synsättet så bestäms orderkvantitet med hjälp av EOQ. 
Följande formel används vid beräkning av EOQ. Observera att olika modifieringar av 
formeln förekommer. 
 

HDSEOQ 2=  

D: Årlig efterfrågan  
S: Ordersärkostnad 
H: Lagerhållningskostnad 
 
Krajewski beskriver metodens antaganden och begränsningar: 
 
• Behovet av produkten är konstant under ledtid 
• Ledtiden är konstant  
• De enda relevanta kostnaderna är lagerhållningskostnad och ordersärkostnad 
• Beslut för en artikel påverkar inte andra artiklar 
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• Brister är inte tillåtna 
 
För att hålla lagerhållningskostnaderna nere är det önskvärt att beställa små 
kvantiteter många gånger per år. Exempel på lagerkostnader kan vara lokalkostnader, 
hanteringskostnader och ränta på bundet kapital. För många beställningar ökar 
ordersärkostnaden per år, det är därför viktigt att hitta en bra avvägning där båda 
dessa kostnader kan hållas så låga som möjligt. Följande figur 4.7 ger en bra bild av 
avvägningen.  
 

 
Figur 4.8 EOQ för partiproduktion fritt från O’Grady. 
 

4.7.2 Orderkvantitet enligt Lean Production 
Lean Production förespråkar en så låg orderkvantitet som möjligt, eftersom företaget 
blir mer flexibelt och lättare kan ställa om vid ändrade arbetsförhållanden. Mindre 
orderkvantiteter medför flera fördelar som EOQ tar inte hänsyn till, exempelvis spill- 
och kvalitetsförbättringar, mindre MIA och omarbetningar samt snabb feedback. 
Förutsättningarna för att erhålla en låg orderkvantitet är ständigt arbete med att 
minska de kostnader som uppkommer med frekventare beställning, till exempel 
ställtider och beställningskostnader. EOQ tar dessa kostnader som givna, enligt LP 
ska de ständigt sänkas. Som pilarna i figur 4.8 visar är det viktigt att minska 
ställkostnaderna eftersom beställningskvantiteten kan minskas. (Rother et al, 2002) I 
nedanstående kapitel beskrivs hur ställkostnaden kan sänkas.  

4.8 Ställtidsreducering 
Att minska ställkostnaderna är som sagt nödvändigt, det kan ske på en rad sätt. Nedan 
beskrivs två tekniker. 
  
SMED, Single Minute Exchange of Die, är ett systematiskt angreppssätt för att 
reducera ställtider, metoden har haft stora framgångar i Japan där den ursprungligen 
utvecklades. Omställningstiden kan enligt SMED delas upp i två kategorier: 
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Inre ställ = Arbete som måste göras när maskinen står stilla.  
Yttre ställ = Arbete som kan göras när maskinen fortfarande går. 
 
Reducering av ställtider sker i en åtta stegs process, förutsatt att tidsstudier av aktuella 
omställningstider är utförd.  
 
1. Separera inre och yttre ställ, genom att kartlägga exakt vad som görs när 

maskinen går och när den står still. Se över rutiner som uppkommit mer av 
tradition än logiskt handlande, det vill säga är det verkligen nödvändigt att 
maskinen står när omställningen görs? 

 
2. Omvandla inre till yttre ställ. Det arbete som måste göras när maskinen står 

omvandlas till arbete som görs när maskinen går.  
 
3. Funktionell standardisering. För att underlätta verktygsbyten är det lämpligt att 

verktygens form och dimension är standardiserade.  
 
4. Funktionella fästanordningar. Fästanordningar bör konstrueras så att de kräver 

minsta möjliga tid och ansträngning, skruvning bör undvikas.  
 
5. Förhandsjusterade fixturer. Använda extra fixturer så att fästningen och 

justeringen av artikel kan pågå samtidigt som maskinen körs. När maskinen har 
bearbetat färdigt kan fixturen bytas ut mot den färdigjusterade fixturen. 

 
6. Parallella operationer. Ibland måste en maskin bearbeta både fram- och baksidan 

av en artikel, en omställning är ofta är nödvändig. Om två maskiner arbetar 
parallellt förkortas genomloppstiden, detta är vanligt inom bilindustrin.  

 
7. Eliminera justering. Verktygsbyten innebär ofta mycket justeringar och 

positioneringar. Detta kan undvikas om  till exempel styrpinnar eller stoppar 
installeras så maskinen lättare kan finjusteras. 

 
8. Mekanisera. Hydrauliska och pneumatiska infästningar är att föredra eftersom de 

möjliggör en precisionsstyrd justering.  
      (Segerstedt, 1999) 
 
Det finns andra sätt att angripa omställningstider inom SMED. Till exempel på 
Valenite använder man sig av Is och Should –metoden. Den innebär att en grupp 
specialister eller ingenjörer med bra kännedom om processen videofilmar 
operatörernas arbetssätt. Det vill säga hur operatörerna arbetar, Is, och hur de 
egentligen ska arbeta, Should. Arbetssättet har varit framgångsrikt och tros passa 
Coromants verksamhet. (Danny Huogh). 

4.9 Lagerstyrningssystem 
Den äldsta och mest klassiska lagerstyrningen går efter beställningspunktsystem, så 
kallad ROP, reorder point. När lagret börjar närma sig en låg nivå beställs det mer. 
ROP är förknippat med stora lager eftersom det ofta beställs mer än det behövs. Detta 
beror på att det är svårt att anpassa behovet av alla delar som ingår i slutprodukten. 
Nettobehovsplanering som även går under benämningen MRP, material requirements 
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planning, går ett steg längre och utgör därför en bättre väg. I MRP bryter en dator ner 
slutprodukterna till behovet av ingående detaljer. En svaghet är detaljbeställningen 
baseras på prognoser som oftast ändras. En annan är att MRP beställer i stora partier 
istället för bit-för-bit, vilket beror på att ställkostnaderna inte har reducerats så att 
mindre partier blivit ekonomiska.  
 

 
 
Figur 4.9 Lagerstyrningssystem i tillverkningsindustrin, fritt från O’Grady. 
 
Som figuren visar har företag på högra sidan allt svårare att anpassa behovet till 
produktionen, vilket leder till högre lagernivåer. Om produkterna är komplicerade och 
kräver många delmoment behövs det ännu större lager på grund av alla buffertar 
mellan processerna. Japanska industrier förenklar tillverkningsprocessen och minskar 
antalet artiklar och modeller. Företag av typ1 är helt flödesorienterade där varje 
produktionslinje kör en modell, företagen har korta ledtider och låga lagernivåer. 
Företag av typ 5 måste antingen utvecklas till att bli resurssnålare det vill säga gå åt 
vänster, eller bli lönsamma genom att tillverka unika produkter med höga marginaler. 
(Schonberger, 1983) 
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5 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel kommer en översikt av den nuvarande tillverkningsprocessen av 
hårdmetallskärtillverkningen i Gimo. Avdelningen GHF kommer att beskrivas mer 
detaljerat. 

5.1 Flödet på GH 
Flödet för skärtillverkningen i Gimo är komplext, det medför att det är svårt eller 
omöjligt att få detaljkunskap om hur skärens väg genom fabriken ser ut.  Som det 
framgår i flödesschemat i bilaga 2 så finns det många olika flödesvägar bara inom 
GHF. 
 

 
 
Figur 5.1 Förenklad bild över tillverkningsprocessen för GH, samtliga bilder i 
följande kapitel är hämtade från Sandvik Cormants intranät. 

5.1.1 Pressning (GHB) 
Avdelningen är den första i produktionen av hårdmetallskär. Pulver och 
bindningsmedel blandas för att sedan pressas i någon av pressarna.  
 
Maskinparken består huvudsakligen av äldre robotiserade pressar som mekaniskt 
pressar skären. GH har även införskaffat moderna hydrauliska pressar av märket 
Fette. Pressarna har bättre repeterbarhet, vilket leder till minskade kassationer som för 
närvarande är höga på pressarna.  
 
Eftersom operationen är den första i skärtillverkningen så styr den inflödet på GH. För 
att undvika ställ av maskiner försöker operatörerna köra ordersekvenser som 
minimerar antalet ställ (för närvarande cirka 400 ställ per vecka), det medför att order 
med samma skärtyp startas efter varandra i produktionen. Resultatet av detta blir ett 
ojämnt flöde nedströms.  
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En omfattande simulering av pressningsoperationen har genomförts vilket visade att 
kapaciteten ligger 30-40 % högre än nuvarande tillverkning. Denna kapacitet kan 
uppnås även om fler verktygsbyten sker. (Usman, 2003). 

5.1.2 Sintring (GHB) 
Efter att skären pressats värms de upp i Sintringsugnarna. I ugnarna minskar skärens 
storlek med cirka 50 %, eftersom bindemedlet förångas vid uppvärmningen. Det görs 
för att skären ska bli hårda. Före sintringen är skären mjuka och kan förstöras med 
handkraft. 
 
Det finns flera olika sintringsprocesser, vilken som ska användas beror främst på 
pulverblandningen. De viktigaste variablerna som styr hur skären sintras är tid, 
gasblandning samt temperatur. Kapaciteten för varje ugn är cirka 21 000 skär vilket 
medför att flera order måste sintras samtidigt för att få processen kostnadseffektiv. 
Observera att det inte går att blanda order, order som genomgår samma process måste 
slås samman. Sintringsporcessen tar cirka 14-24 timmar inklusive avsvalning. 
 
Då skären sintrats genomgår de en ämneskontroll där de avsynas visuellt så att defekta 
skär kan gallras bort. 

5.1.3 Slipning (GHG) 
Historiskt sett klassas slipningen som en flaskhals i produktionen, det har medfört att 
de så kallade tillverkningslinjerna, T-linjerna, genomgår liknande slipningsoperation. 
Det har avhjälpts genom åren så slipningsoperationerna inte längre är en flaskhals. 
Varje maskin är alltså indelad på en eller flera T-linjer beroende på hur många olika 
slipningsoperationer den genomför.  
 
T-linjerna används fortfarande för att dela upp skären i mindre grupper för att få en 
mer överskådlig bild över det stora produktsortimentet. 
 
Avdelningen består av många olika slipmaskiner. Genomloppstiden är varierande, det 
finns några slipningsoperationer som är tidskrävande beroende på att skären måste 
slipas på olika sidor. Det medför att det kan ta cirka en vecka att slipa en hel order 
genom vissa slipoperationer. Det kan jämföras med andra slipoperationer som bara tar 
några timmar vid samma orderstorlek. 

5.2 Flödet på GHF 
Flödet på GHF är uppdelad i ett antal delmoment, se flödesschema i bilaga 2.   
Processen börjar med avmagnetisering av skären, detta för att möjliggöra senare 
operationer. Momentet går snabbt då stora kvantiteter kan avmagnetiseras samtidigt. 
Det medför att processen inte är någon direkt flaskhals. Skulle maskinen gå sönder så 
skulle hela flödet lamslås. Det bör nämnas att ingen har något formellt ansvar för 
operationen, vilket kan bli problematiskt vid ett stopp.  

5.2.1 Eggavrundning inom GHG och GHF 
Då sintringen är genomförd är skären hårda och spröda. Slipningen ger vassa eggar, 
vilket gör skären känsliga för kantskador. Skador på eggen kan uppstå om skären 
stöter i varandra.  
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Figur 5.2 Eggavrundning, ER. 
 
Det finns ett antal olika eggavrundningsoperationer som är fördelade inom GHG och 
GHF. Eggavrundningen, ER, är en avvägning mellan att få skären trubbiga eller vassa 
se figur 5.2.  Om skären blir för trubbiga ökar skärkrafterna vid användandet men de 
blir stöttåliga. Om de däremot är för vassa så blir skärkrafterna låga, men de blir 
känsliga för stötar. Det gäller att hitta en lämplig avvägning mellan dessa två faktorer 
för att erhålla en bra eggavrundning. Processtiden för operationen varierar eftersom 
vissa skär måste avrundas på båda sidor.  

5.2.2 Chargering 
I momentet placeras skären i olika fixturer för att möjliggöra den efterkommande 
ytbehandlingen. 

5.2.2.1 Chargering inför PVD  
Först fylls ”pinnarna” med skär, se 1, i figur 5.3. Sedan laddas ”träden” med de redan 
fyllda ”pinnarna”, för att bilda en charge (en batch) behövs 12 ”träd”, se 2, i figur 5.3. 
Mellan ovanstående operationer uppstår en buffert.  
 
Momentet kan ske dels manuellt eller via plockautomater. Den manuella chargeringen 
är monoton och risk för arbetsskador föreligger. De automatiska 
chargeringsmaskinerna är därmed att föredra. Automaterna är dock otillförlitliga. Det 
medför att utnyttjandegraden fluktuerar, variationen kan ligga mellan cirka 20 000-
160 000 skär/vecka. Svårhanterliga skär till exempel stickstål och skär utan hål brukar 
chargeras i de automatiska plockmaskinerna. Om skär av liknande slag anländer i 
stora volymer kan de inte chargeras på grund av utrustningsbrist. På grund av 
underbemanning, ojämnt flöde och bristande tillförlighet i plockmaskinerna hinner 
inte chargeringen med sin produktionsplan.  
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5.2.2.2 Chargering inför CVD  
Här placeras skären på nätringar, beroende på skärens utseende. Om skären är hålade 
så läggs de på pinnar och om de är ohålade så läggs de i givna positioner på brickan. 
Denna operation är relativt bekymmersfri. 

5.2.3 Ytbeläggning, PVD och CVD 
För att ge skären sina slutliga egenskaper kommer artiklarna ytbeläggas i operationen. 
Det finns två metoder för ytbeläggning av skär vid Sandvik Coromant, en äldre metod 
kallad CVD, Chemical Vapour Deposisition, samt en nyare metod nämligen PVD, 
Physical Vapour Deposisition.  Majoriteten av skär genomgår någon form av 
ytbeläggning, cirka 60-70 % av hårdmetallsskären går genom CVD, de resterande får 
en PVD beläggning.  

5.2.3.1 PVD  
I PVD processen beläggs skären på fysisk väg. Processen bygger på att gas fälls ut till 
ett fast skikt genom kondensering. Processen sker i ugnar där skären under magnetism 
och spänning ytbeläggs. Totalt finns det sju stycken PVD ugnar, dessa indelas i tre 
olika typer 830, 1200 och RCS (Rapid Coating System). Ugnarna är processberoende, 
alla ugnar kan inte köra alla processer. För närvarande finns det fyra processer: PJ, 
PG, Z och PN där de tre första körs frekvent och PN är i utvecklingsstadiet. 
(Johansson, 2002) 
 

 
 
Figur 5.3 Bild över PVD processen. 
 



 
 

 34

En del av PVD skären beläggs hos Balzer som är ett delvis Sandvik ägt, 49 %, 
företag. Avtal finns med Balzer att de ska ytbelägga ett förutbestämt antal skär per 
vecka, men företaget används även som en produktionsbuffert. Vid volymvariationer 
och problem med egna processer skickar Sandvik mer skär än avtalat skär till Balzer. 
Nackdelen med denna lösning är att det blir cirka 2-3 gånger dyrare att skicka skären 
till Balzer än att belägga skären i de egna utrustningarna.   

5.2.3.2 CVD 
I CVD-processen beläggs skären på kemisk väg, i processen bildas en 
flerskiktsbeläggning på skären.  

 
 
Figur 5.4 Bild över CVD processen. 
 
Efter godkännande hos GC-labbet skickas skären vidare till en av följande stationer: 
Skiktboro, skiktblästring, skiktrengöring eller statistisk avsyning. Vid godkännande på 
statistik avsyning paketeras detaljerna i paketeringen. 
 
Det finns rutiner över hur detaljerna skickas till GC-labbet, enligt dessa ska skären 
skickas inom 2 timmar från att chargen tömts. Rutinerna följs inte fullt ut. 

5.2.4 GC-Lab 
Här sker en metallografisk kontroll av skärens inre egenskaper, artiklarna skärs sönder 
och måste kasseras efter kontrollen. Alla charger kontrolleras i GC-labbet. 
Genomloppstiden för chargerna varierar mellan 4-5h.  
 
GC-labbets problem är att proverna kommer in med en ojämn takt, vilket leder till 
ojämn arbetsbelastning. Ännu ett problem är att labbets placering ligger på andra 
våningen, vilket medför att de små vibrationer som uppstår i en fabrik fortplantar sig i 
väggarna. Vibrationer kan störa den känsliga utrustningen som GC-labbet innehar. 
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5.2.5 Efterbehandling 
Vissa skär som CVD beläggs behöver en efterbehandling för att få goda egenskaper, 
detta kan ske i tre operationer, skiktboro, skiktblästring samt ytrengörning. 

5.2.5.1 Skiktboro  
De flesta skär som behandlas efter beläggningen ska till skiktboron. Cirka 58 % av 
alla skär som CVD belägger genomgår någon av dessa operationer. 
 
Operationen fungerar så att ytan och eggen borstas. Vissa skär borstas på båda sidor 
medan andra borstas bara på en sida, så kallade enkelsidiga skär. De finns två 
anledningar till operationen, dels rent kosmetiska samt att borstningen ger skären 
prestanda höjande egenskaper. 
 
Den statistiska avsyningen har även flyttats bakåt från paketeringen till 
skiktblästringen och det finns även förslag om att flytta en paketringsmaskin hit. 

5.2.5.2 Skiktblästring och Ytrengöring 
En del skär, cirka 10 %, som ytbelagts i CVD kommer till ytrengörning för att 
poleras.  
 
Vid skiktblästringen används ett högt tryck för att blästra bort delar av skiktet som ges 
i CVD operationen. Operationen förbättrar skärens egenskaper genom att friktionen 
på skärets yta blir lägre, det medför att spånbrytningen förbättras samt att 
friktionsvärmen minskar.  

5.2.6 Paketering  
Slutstationen innan utkörning är paketering. Här märks produkterna, paketeras och 
etiketteras. Processerna är till stor del automatiserade, men manuellt arbete 
förekommer. Paketeringsavdelningen har ansvar för statistisk avsyning för skär som 
kommer in från beläggningen. Avsyningen går till på så vis att 50 slumpvis utvalda 
skär kontrolleras visuellt, om de inte godkänns måste ytterliggare 50 skär kontrolleras. 
Om ordern fortfarande inte godkänns måste alla skär från ordern kontrolleras. Det 
innebär  att avsyning reducerar värdefull kapacitet från avdelningen. Uppskattad 
arbetstid för avsyning inklusive allkontroll är 300 h/vecka, vilket kan likställas med 
jobb för tre heltidsanställda per vecka. Det finns förslag att avsyningen ska ske 
tidigare i produktionen dvs. att ytbeläggningen (CVD och PVD) kontrollerar sina skär 
själva.  
 
Alla skär som skickas och återfås till Balzer paketeras på denna avdelning, vilket i 
arbetstid sammanlagt kan uppgå till 40 h/vecka. Anmärkningsvärt är att detta bortfall 
av arbetstid inte tas med i beräkningarna vid bestämmandet av produktionskostnaden, 
Pk.   
 
Efter att skären paketerats skickas de alltid till någon av Distribution Centralerna, DC. 
Nästan alla skär som tillverkas skickas till DC i Holland. I sällsynta fall skickas 
skären direkt ut till kund. 
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5.3 Planering 
Det finns två planeringsavdelningar som berör produktionen på GH dels den lokala 
planeringsavdelningen i Gimo och den centrala avdelningen som planerar för hela 
Sandvik-koncernen. De går under benämningen GHM6 respektive CPM.  

5.3.1 Huvudplanering 
Huvudplaneringen inom Coromant sker på avdelningen CPM. Planerna visas i form 
av veckotakt per T-linje. Huvudplaneringen sker i tre nivåer Årsbudget, 
Kapacitetsplan samt Produktionsplan.  
 
Årsbudgeten sker en gång per år och utgår från företagsledningens bedömning av 
förväntad försäljningsvolym.  
 
Kapacitetsplanen upprättas varje kvartal, planen baseras på en förväntad förändring i 
försäljningsvolym. Syftet med planen är att utgöra en bas för fördelningen av 
personalen på GH. 
 
Produktionsplanen byggs upp genom möten och simuleringar. Produktionsplanen 
visar hur mycket som ska tillverkas på varje T-linje i varje avdelning. (Nygren, 2004) 

5.3.2 Detaljplanering 
Detaljplaneringen sker på artikelnivå både på GHM6 och på CPM. Den information 
som används till detaljplaneringen kommer från ovanstående huvudplanering.  
 
Detaljplaneringen på CPM framställer produktionsplanen ordervis genom ett 
datoriserat system kallat PP-svängen. Orderkvantiteten bestäms för varje order enligt 
EOQ, men kallas internt på GH för beställningskvantitet, BKV. PP-svängen läser av 
ett antal system varje vecka angående lagersaldon, försäljningsstatistik, inkommande 
order samt nuvarande produktion för att bestämma vilka skär som ska tillverkas. Det 
jämförs sedan med produktionsplanen för GH för att se om det överensstämmer med 
T-linjernas kapacitet. Veckoplan skickas till respektive Coromant fabrik under natten 
till måndag.  
 
Planeringsavdelningen i Gimo, GHM6, erhåller en standardplan som upprättas av 
CPM, planen tas fram genom den ovannämnda PP-svängen. Denna plan anländer 
elektroniskt till GHM6 på måndagsmorgonen. Planen justeras då för att passa in i 
produktionen, det vill säga finns verktyg och pulver för att börja tillverka det specifika 
skäret. De såkallade Prioritetsorderna inkommer dock kontinuerligt så om planeringen 
finner det lämpligt kan de lägga in dem i produktionen direkt då de uppstår. (Ekström, 
2003) 
 
Planeringen på GH är baserad på erfarenhet, fyra av avdelningens sex anställda har 
arbetat vid Sandvik i över 40 år. Personalen har stor erfarenhet av hur fabriken styrts 
historiskt sett. Inom 5 år kommer troligtvis dessa personer gå i pension och då förlorar 
avdelningen sin planeringserfarenhet om inget görs.  
 
Planeringen arbetar med tre planer, standard- special- och totalplan. Där 
standardplanen är den plan som PP-svängen simulerar fram. Specialplanen är den plan 
som visar hur mycket specialtillverkade skär som ska tillverkas, exempelvis skär med 
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en speciell slipning som ska tillverkas. Totalplanen är summan av de båda 
ovanstående planerna.  
 
För att underlätta detaljplaneringen finns långtgångna planer att införskaffa 
detaljplaneringsverktyget APP, Advanced Production Planner, från Intentia. I bilaga 6 
finns en grundläggande beskrivning av APP. Det verkar vara klart att personalen inom 
planeringsenheten i Gimo inser att detta inköp inte automatiskt kommer lösa alla 
befintliga flödesproblem. Eftersom flödet är komplext är det svårt att säga hur mycket 
som ska tillverkas och när. Därför vill personalen använda simuleringsverktyget som 
ett beslutsunderlag för att optimera flödet. Idag är det svårt att visa organisationen 
vilka förändringar som behövs för att få ett bättre genomflöde.  
 
Genom simuleringar i APP vill planeringen visa vad som tillexempel händer om 
antalet ställ ökar i pressningen och hur det skulle påverka flödet nedströms. Verktyget 
kan även visa hur de olika avdelningarna påverkar varandra med avseende på MIA 
och vilka order man väljer att jobba med. Detta medför ökad förståelse och helhetssyn 
av produktionsflödet. 
 
Intentia har redan genomfört en förstudie för ett införande av APP, förstudien har 
gjorts med befintlig data från GH. Dessa uppgifter är dock inte helt tillförlitliga men 
kommer att trimmas in. 

5.3.3 Prioriteringar 
Körplaneringen sker enligt tidigaste färdigställande datum i grunden, men eftersom 
många order blir försenade har det prioriteringssystem som beskrivs nedan framtagits. 
I första hand ska den order med lägst Pri nummer bearbetas och i andra hand den 
order med lägst färdigvecka. 
 
Prioriteringssystemet visar vilka order som behovet är högt respektive lågt på. De 
order som prioriteras upp till Pri 10, 09 och 08 är akuta eftersom kund väntar på 
produkten. Pri orderna måste tillverkas före de order som annars är inplanerade i 
operationen, vilket skapar problem för flödet.  
 
Prioriterings koderna ser ut som följer: 

• Pri 50 = Lagerpåfyllnadsorder. 
• Pri 40 = Lagerpåfyllnadsorder med cirka tre veckors förbrukning kvar i lager.  
• Pri 30 = Artiklar saknas i lager 
• Pri 15 = Nyintroducerade skär 
• Pri 10 = Lagret är tomt och kundorder väntar. 
• Pri 09 = Samma som Pri 10, fast viktigare kund eller framtagning av nya 

produkter. 
• Pri 08 = Expressorder, kundorder finns och är försenad. 

 
Det är bestämt att ovanstående prioriteringsordningar ska användas men de följs inte 
alltid, operatören till en maskin kör ofta i den ordning som minimerar ställ. Det leder 
då till att fel order tillverkas vid fel tillfälle, de order som kommer efter får då högre 
prioritet än tidigare. Prioritet 08-10 mäts som kundskulder, uttalat mål är att ligga 
under 40 000 skär/vecka.  
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5.3.4 Svårigheter med planeringen 
Förändringar accepteras inte av organisationen, operatörerna vill helst producera som 
de alltid har gjort. Det har fungerat hittills men nu när fabriken har växt i storlek så 
krävs det bättre planering och styrning för att öka produktiviteten. Planerna ifrågasätts 
ofta från olika personer inom GH. 
 
Problem som uppstår löses ofta genom att en order prioriteras upp, det vill säga att om 
ett kundbehov uppstår prioriteras ordern upp och går då före de övriga orderna i kön. 
 
På grund av den osäkra genomloppstiden har MIA hållits på en hög nivå i fabriken, på 
så sätt kan priorder produceras snabbare. MIA har fungerat som en kapacitets buffert, 
genomsnittlig MIA värde för GH ligger på sex miljoner skär. 

5.4 Mål för GH 
Det finns för närvarande flera nyckeltal som mäts och följs upp. Det viktigaste talet är 
produktivitetstalet, i arbetet kommer därmed störst hänsyn tas till detta tal.  
 
Produktiviteten på GH mäts på antalet tillverkade skär/vecka. Standardplanen som är 
satt av huvudkontoret i Sandviken är baserat på försäljningsstatistik. Planeringen i 
Sandviken följer upp GH: s produktion genom standardplanen.  
 
Ledningsgruppen på GH består av åtta personer där fabrikschefen har den ledande 
rollen. Gruppen har som mål att uppehålla en rimlig produktivitet, målet bestäms av 
huvudkontoret i Sandviken och är att klara totalplanen. Specialskären har högre 
prioritet och går före standardskären i produktionen. Dessa order är oftast i mindre 
volym vilket kräver fler omställningar av maskiner och dylikt, därför klaras oftast 
totalplanen men inte standardplanen. 
 
För att klara standardplanen har volymen delats upp på T-linjer, där den sammanlagda 
volymen på T-linjerna motsvarar standardplanen. Eftersom T-linjernas uppdelning är 
grov så har planeringen i Gimo delat upp produktionen i olika avdelningar med mål 
som speglar totalplanen. Planeringen eftersträvar ett jämnt flöde därför har de delat 
veckoplanerna på veckodagar, på så sätt blir det enklare att upptäcka avdelningar som 
avviker från de uppsatta målen.  
 
Måluppfyllanden för GH leder till suboptimering, på grund av att huvudkontoret i 
Sandviken enbart analyserar volymen skär och inte vilken typ av skär som tillverkas. 
Detta är ett problem eftersom de skickar ut signaler att det endast är volymen som är 
viktig. Då fabriken har stor kapacitet på CVD leder detta till att Sandvik tillverkar för 
mycket CVD skär och för lite PVD skär. Vilket medför att PVD skären som tillverkas 
skickas till kund ganska omgående, medan CVD skären kan ligga i lager en längre 
period. 

5.5 Sammanfattning av GH 
Tillverkningen på GH är traditionell och layouten är funktionell. Det betyder att 
skären massproduceras och ”trycks” fram genom flödet, maskiner med liknande 
funktion står i samma rum (se karta i Bilaga 1).  GH: s tillverkning som sker mot 
produktionsplan ”gissar” vad nästa delprocess verkligen behöver. Det är omöjligt att 
gissa behovet på ett konsekvent sätt eftersom tillverkningen sällan går enligt plan. 
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Varje delprocess på GH går efter sitt eget schema, det vill säga sina egna 
prioriteringar och tillverkningstakter. Fokus ligger på att hålla de egna 
produktionsplanerna men ingen hänsyn tas till vad som är optimalt för flödet. 
Produkterna som ”trycks” fram och inte behövs för tillfället lagras i buffertar, vilket 
gör det omöjligt att skapa ett jämnt tillverkningsflöde.  
 
Takt-tiderna är varierande eftersom att sintring och ytbeläggningarna tar cirka 12-24 
timmar medan vissa eggavrundningsoperationer endast tar några timmar. 
 
GH tillverkar enligt massproduktionens principer vilket innebär att trycka fram och 
lagra produkter i mellanlager och buffertar.  
 
Överproduktionen sker på olika sätt vid GH: 
 

• För att skapa en jämn sysselsättning på GH framtas så kallade frilistade order, 
det vill säga order med ett uppskattat framtida behov.  

 
• Eftersom att GH har bra CVD kapacitet och en sämre PVD kapacitet, 

tillverkas CVD skär utan ett faktiskt behov för att klara produktionsplanen. 
  
• Det sker även en form av temporär överproduktion, till exempel sker det ofta 

att pressningen producerar 10 % under plan en vecka och 10 % över plan nästa 
vecka. På GH ses det som att det tar ut varandra men den egentliga effekten är 
att GH underproducerar den första veckan och överproducerar den andra. Det 
leder till att flödet nedströms störs av denna felaktiga produktionstakt.  

 
• För att förbättra leveranssäkerheten kan skär utan ett direkt behov tillverkas. 

Då skären kommit ”halvvägs” i produktionen kan de prioriteras upp när behov 
uppstår. Resultatet av detta blir att förädlingstiden av produkterna i förhållande 
mot genomloppstiden blir stor. 

 
Överproduktionen på GH leder till många former av slöseri. Det mest påtagliga är 
höga MIA nivåer och långa och osäkra ledtider.  
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6 Analys 
I kapitlet analyseras möjligheterna för en resurssnålare produktion på GH. 

6.1 Lean Production 
För att producera enligt LP: s filosofi måste Sandvik Coromant förändra sitt arbetssätt. 
För närvarande styrs fabriken efter ett traditionellt material och 
produktionsstyrningssätt och inte enligt LP: s principer. En LP implementering 
förutsätter fundamentala ändringar av nuvarande arbetssätt och tänkande, vilket 
kommer kräva ett stort initieringsarbete och förutsätter viktiga strategiska beslut från 
ledningen både på kort och på lång sikt. (Rother et al, 2002). I kapitlet kommer 
övergripande principer för LP att behandlas. 

6.1.1 Motsättningar för introducering av Lean Production 
För närvarande finns det motsättningar för ett effektivt införande av LP. Nedan tas de 
viktigaste motsättningarna upp.   
 
Layout 
Den nuvarande layouten på GH är inte flödesorienterad, skären transporteras mer än 
nödvändigt. En omstrukturering måste ske, layoutförslagen behandlas i kapitel 6.2. 
Förslagen är en förutsättning för ett eventuellt införande av kontinuerliga flöden.  
 
Balansering av takt-tider 
För att utnyttja maskinerna fullt ut och undvika höga MIA-nivåer är det önskvärt att 
alla processer går lika snabbt, det vill säga i samma takt. Teoretiskt kan då en artikel 
gå från en process till en annan utan att stå i buffert och maskinerna får en hög 
utnyttjandegrad. De så kallade kontinuerliga flödena är svåra att uppnå i hela GH 
eftersom i verkligheten är takt-tidernas variation stor och större maskinpark gör det 
svårare att få alla maskiner att gå efter samma takt tid. På GH är maskinparken stor, 
takt-tiderna varierar mellan några timmar på exempelvis ER-behandling upptill en 
vecka på slipningen. Dessutom måste sintrings- och beläggningsprocesserna köras i 
stora batcher för att vara kostnadseffektiva. Dessa faktorer gör det svårt att få fabriken 
balanserad, därför behövs det buffertar som jämnar ut produktionen. För att arbeta 
mot jämnare takt-tider och mindre MIA nivåer föreslås TOC, se kapitel 6.3.   
 
Överproduktion 
Överproduktion kritiseras starkt av LP, på grund av att det skapar slöseri inte bara i 
form av material och bundet kapital utan också i form av hantering, lagringsyta och 
materialbrister längre ner i flödet, då skär som inte behövs bearbetas. 
Materialbristerna på GH kräver extra kapacitet i form av personal och maskintid, på 
grund av att den tillgängliga kapaciteten går till att tillverka skär som inte behövs. Det 
är en orsak till de långa ledtiderna på GH.  
 
Traditionella kalkylmetoder som tillämpas på GH bortser från de former av slöseri 
som uppkommer i och med överproduktion. Enligt dessa metoder blir det billigare ju 
fortare och större volymer skär som tillverkas per maskin och mantimme, det vill säga 
högre utnyttjandegrad av maskiner kan uppnås. Om gömda kostnader lyfts fram på 
GH blir det lättare motivera ett förändringsarbete. Ett tydligt exempel på gömda 
kostnader är de skär som skickas till Balzer, antas bli kostnaden bli dubbelt så hög. 
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Men ingen hänsyn tas till att det krävs en heltidstjänst för paketering av Balzer-skären 
samt förlorade intäkter på att PVD ugnarnas kapacitet inte utnyttjas för fullt. Det är 
svårt för GH att ändra arbetssätt, produktivitetstalet gynnar överproduktion. 
 
Push v.s. Pull  
I ett Push-system är det omöjligt att veta vad och hur mycket en delprocess skall 
producera för sin kund i efterföljande process, det tas ingen hänsyn till det aktuella 
behovet hos kunder nedströms i flödet utan materialet ”trycks” fram. För att producera 
enligt LP måste GH ändra det nuvarande systemet med prioriteringar. Alla maskiner 
tillverkar för tillfället efter sina prioriteringar och det leder till en suboptimering av 
flödet.  
 
Möjligheterna till att styra efter Kanbans principer är begränsade, på grund av det 
komplexa flödet, det stora utbudet av artiklar och bristen på Just In Time system. 
Kanban bör ingå i ett JIT system, fördelarna med ett Pull-system blir inte 
betydelsefulla om det tar oändligt lång tid att ”suga” fram artiklarna vilket är fallet på 
GH. Det viktiga för GH är att minska ställtider och körda kvantiteter, detta för att 
tillåta snabba Pull-system. (Schonberger, 1983) 
 
För att skapa ett Pull-system och få ner MIA nivån har det föreslagits att planera efter 
PVD process. Se kapitel 6.4.2 för utförligare beskrivning.  
 
EOQ och Ställtider 
En modifierad EOQ kallad BKV, beställningskvantitet, används vid start av order i 
produktion på GH. Enligt LP så ger BKV för stor orderkvantitet på grund av att den 
inte tar hänsyn till andra former av slöseri än de synliga. Slöseri som inte tas hänsyn 
till är till exempel kvalité, spill och arbetskraftens motivation, dessa former av slöseri 
är svårare att mäta och sätta en pris på. EOQ tar däremot hänsyn till kostnaderna för 
omställningar i GH: s fall tid och verktygskostnader. På grund av de höga kostnaderna 
för omställningar motiveras den höga EOQ på GH.  
 
Ställtiderna på GH ses som ett problem men inga försök görs för att minska dem. 
Enligt LP ska ställtiderna minskas för att lägre EOQ ska bli möjligt. GH måste därför 
aktivt arbeta med att få ner ställtiderna. Minskade ställtider ger inte bara positiva 
effekter för enskilda processer utan för hela flödet. Eftersom stora kvantiteter i 
produktionens start leder till att materialet anländer i stora volymer nedströms i flödet 
och blir därmed stående i buffertar. Resultatet blir högre MIA nivåer och längre 
ledtider. Mindre EOQ ger ett jämnare flöde samtidigt som en bättre produktionsmix 
kan uppnås. Prioritetsorderna kommer också att sjunka eftersom lagret får en mer 
kontinuerlig försörjning.  
 
Mindre batcher i produktionen är en viktig förutsättning för att komma närmare LP, 
men först måste ställtiderna angripas. Pressningen som bestämmer starten av flödet är 
en lämplig process att angripa. Nya Fette-pressarna har andra förutsättningar än de 
gamla, det bör tillsättas en projektgrupp som aktivt arbetar med dessa frågor. Till 
exempel har dotterbolaget Walter arbetat med fasta referenspunkter i pressningen 
vilket har minskat deras ställtider.  
 
Det bör nämnas att försök har gjorts med att minska EOQ med 25 % men det 
övergavs då ingen ställtidsreducering föregick försöket. Vid den tidigare minskningen 
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klarade inte pressning av sin produktionsplan, detta har motbevisats av en simulering 
av pressningen. Simuleringen visade att även med en ökning av ställtiderna borde 
produktionsplanerna klaras av. (Usman, 2003) Kapacitetsbrister föreligger inte, de 
eventuella kostnader som tillkommer med en minskad orderstorlek är 
verktygskostnader och skär som måste skrotas innan pressen trimmats in. Kostnaderna 
ska inte tas som självklara utan angripas. Det svåra blir att väga mellan fördelarna och 
nackdelarna som uppkommer i och med minskad orderkvantitet. Kostnaderna blir 
synliga och mätbara i tid och pengar medan flödesförbättringar är svårare att mäta. 
Fördelarna för flödet kan visas med APP, se kapitel 7.3.3 

6.2 Layoutförändringar  
Att gradvis gå från en funktionell till en flödesorienterad verkstad kräver förändringar 
i layouten. Önskat framtida tillstånd är en helt flödesorienterad verkstad, med små 
buffertar och korta transporter. Enligt LP är transporter inte värdehöjande för 
produkten och ska därför elimineras i största mån. Som grund för dessa 
layoutförändringar har en FSLP analys genomförts, den redovisas närmre i bilaga 4. 

6.2.1 CVD 
Det krävs många och långa transporter till och från CVD-ugnarna. Transporterna 
måste nedkortas eftersom de motverkar flödet inom GHF, se karta i bilaga 1. Att flytta 
de stora CVD-ugnarna med kringutrustning är inte ekonomiskt försvarbart. Därmed är 
den enda lösningen att flytta chargeringen samt efterbehandlingen av skären närmare 
CVD-ugnarna.    

6.2.1.1 Chargering 
För att optimera flödet är en förflyttning av chargeringen nödvändig. Med begränsade 
utrymmen i hela lokalen blir detta en svår uppgift. Den enda lösningen som ger 
meningsfullt resultat är att bygga om ett rum vid CVD ugnarna se karta i bilaga 1.  
Om denna flytt av chargeringen sker måste GH ha i åtanke att plats för 
kringutrustningen till CVD såsom nätringar, stiftplattor och så vidare finns tillgänglig. 

6.2.1.2 Skiktboro (Efterbehandling) 
Majoriteten av skären som CVD-beläggs genomgår skiktboro. Som bilaga 1 visar är 
operationen belägen långt ifrån CVD ugnarna. Transporter tillför inget värde till 
produkten och bör undvikas. Med långa transporter ökar hanteringen av produkterna 
vilket kan leda till skador av skären. 
 
Det finns ett utrymme vid CVD ugnarna där en utbyggnad är möjlig, se karta i bilaga 
1. Utbyggnaden bör ske så att skiktboron ligger nära CVD-ugnarna, som är den 
föreliggande operationen. Det krävs en utbyggnad av fabriken samt en flytt av 
skiktboromaskinerna för att alternativet ska vara möjligt. 
 
Fördelar 

• Kortare ledtider 
• Kortare transporter 
• Minskade kantskador 

 
Nackdelar 

• Dyrt 
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• En utbyggnad krävs 
 
Slutsats 
Det är svårt att veta huruvida alternativet ger någon direkt ökning i produktivitet. Men 
en mer flödesinriktad layout ger kortare transporter samt förenklar framtida införande 
av tillverkning enligt Kanban och Just In Times principer.  

6.2.2 PVD  
PVD operation växer i storlek varje år, från 2000 till 2003 har PVD ökat med cirka 57 
%. Detta betyder att GH måsta öka leveranserna av PVD belagda skär för att 
tillgodose marknadens efterfrågan. PVD avdelningen kommer att behöva mer plats 
framförallt för chargeringen som är utrymmeskrävande. Kapacitetsökningen bör ske 
inom en snar framtid så att GH klarar av att tillverka rätt mängd PVD skär i framtiden. 
Det bästa sättet att få denna kapacitet är att installera nya tillförlitliga plockrobotar för 
skären. 
Det finns två passande alternativ där chargeringsstationerna kan placeras. 
 
Alternativ 1 
Det finns ledig plats att tillgå när utrymmet i det gamla CVD-rummet har rensats från 
sina förbrukade ugnar. PVD kommer inom en snar framtid att behöva en eller flera 
automatiserade maskiner för chargeringen, dessa automatiserade maskiner kan 
placeras i detta rum.  
 
Alternativ 2 
Vid en flytt av skiktboron till (se Alternativ 1 i 6.2.1.2 Efterbehandling Skiktboro) blir 
rummet där skiktboron nu sker ledigt (se Karta i Bilaga 1) det finns då möjligheter att 
utnyttja detta rum i första hand för placering av plockrobotar för att öka chargeringens 
kapacitet. 
 
Slutsats 
Det två ovannämnda alternativen skulle ge en förbättring för GH: s produktion. De 
kräver dock beslut om att köpa ny chargeringsutrustning till PVD. Några sådana 
beslut finns inte för närvarande men det finns förslag att köpa nya automater. Dessa är 
för närvarande otillförlitliga och måste bli mer tillförlitliga innan de bör köpas in. Det 
är fördelaktigt att använda någon av ovanstående platser eftersom chargeringen 
kommer då att ligga nära PVD ugnarna.  

6.2.3 GC-labb  
Eftersom att labbet är placerat på den andra våningen och den känsliga utrustningen 
störs av vibrationer bör det flyttas. 

6.2.4 Sammanfattning av Layoutförändringar 
Problemet i layouten är transporterna till och från CVD. Det löses enklast genom att 
flytta chargeringen närmre CVD ugnarna. Den lämpligaste platsen för en ombyggnad 
är vid CVD ugnarna, se karta bilaga 1.  
 
GC-labbet bör flyttas dit chargeringen av CVD skär nu äger rum.  
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När det gäller PVD så borde minst en ny plockautomat installeras i det gamla CVD-
rummet. Det medför att chargeringskapaciteten ökar samt att automaterna ligger nära 
ugnarna.  För att det ska fungera så krävs det först och främst att rummet rensas på all 
gammal CVD utrustning.  
 
Efterbehandlingen bör på längre sikt förflyttas till CVD ugnarna för att minska 
transporterna. Det kräver dock en ombyggnation som visas i kartform i bilaga 1. 
   
Två förslag till layoutförändringar har framtagits, dessa förslag presenteras i kartform 
i bilaga 1. Det första kräver mindre omstruktureringar medan det andra kräver mer 
omfattande ombyggnationer. 

6.3 Styrning efter Theory of Constraints  
För att få lägre MIA nivåer och jämnare flöde föreslås flaskhalsstyrning med hjälp av 
TOC. Det medför att takt-tiderna blir jämnare och produktionen jämnas ut. Det är 
svårt eller omöjligt att helt gå från ett tryckande- till ett dragandesystem på GH, vilket 
förutsätts i LP. Men behovet av en resurssnålare och effektivare styrning finns. Med 
TOC kan fortfarande ett trycksystem användas, men på ett resurssnålare sätt. TOC 
kan därför vara ett sätt att komma närmare LP.   
 
Arbetet med TOC har begränsats till avdelningen GHF, därför ses den som en egen 
”fabrik” med ”buffert” innan eggavrundningen. Eftersom hela flödet på GH är för stor 
att hantera kan det vara lämpligt att dela upp produktionsflödet i till exempel tre 
”delar” med mellanliggande buffertar, där varje ”del” ses som en egen fabrik. Se figur 
6.1.  För en lyckad implementation är det rimligt att dela upp arbetet och försöka få 
resultat med mindre projekt för att senare involvera andra delar av flödet. (Weoppel, 
2000) 
 
Vid uppstarten av detta förbättringsarbete föreslås arbete med TOC inom GHF, om 
arbetet med TOC på GHF visar fördelar i form kortare ledtider och minskat MIA är 
det rimligt att anta samma fördelar för de andra delarna inom GH.  

6.3.1 Införandet av TOC på GHF 
Enligt femstegs modellen i Goldratts begränsningsteori TOC ska flaskhalsarna i 
produktionen analyseras. 
 

 
 
Figur 6.1 Indelning av GH inför TOC arbetet.  
 
Steg 1. Analys av Flaskhalsar. 
Efter att ha analyserat flödesrapporter för GHF och iakttagit produktionen i fabriken 
framstår det att PVD är flaskhalsen i GHF. Eftersom att MIA nivån är hög i PVD, 
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samt i de eggavrundningsoperationer som har PVD som efterföljande moment. Med 
denna information antas att flaskhalsen ligger vid PVD operationen. (Goldratt, 1993) 
 
Vid närmare undersökningar framstår det att chargeringen inför PVD beläggningen är 
den operation som inte hinner med att jobba i ugnarnas takt. Bilaga 5 visar MIA 
nivåerna för PVD.  
 
Steg 2. Utnyttja flaskhalsarna maximalt. 
Då det visades i steg ett att den största flaskhalsen inom GHF är chargeringen till 
PVD så ska kapaciteten höjas på denna station så mycket som möjligt. 
Kapacitetsökningen ska ske utan nyinvesteringar i maskiner och personal. Det kan ske 
till exempel genom att öka tillförlitligheten för de nuvarande plockautomaterna. 
Maskinerna består av många rörliga delar som i monteringsprocessen ofta fastnar och 
går sönder, det har lett till en låg utnyttjandegrad. Ett schema över hur raster tas bör 
även införas så att rasterna placeras efter behovet till ugnarna. 
 
Steg 3. Icke-flaskhalsar ska underordnas till flaskhalsens takt. 
Här ska alla underordnade operationer följa flaskhalsens takt. I GHF: s fall blir de 
underordnade operationerna eggavrundning, efterbehandling och paketering. 
”Trumman” som bestämmer produktionstakten på GHF (endast på PVD flödet) blir 
chargeringen, det skyddar flödet från att bli överbelagt. Det vill säga inget material 
släpps i produktionssystemet om flaskhalsens behov är uppnådd.  
 
Steg 4. Förbättra flaskhalsens kapacitet. 
Om ovanstående åtgärd inte hjälper så måste GH införskaffa ytterliggare kapacitet för 
chargeringen för att eliminera denna flaskhals. Det kan ske på olika sätt:   
 
GH kan införskaffa nya såkallade plockautomater, en investering i en plockautomat 
beräknas kosta 2 Mkr. Det kommer även att ta lång tid innan en automat kan vara 
installerad och klar, det beräknas ta ca 2 år från beställning tills att den är inkörd. 
 
Företaget kan anställa fler personer för att öka kapaciteten på den manuella 
chargeringen. Det finns dock nackdelar med förslaget. Eftersom arbetsuppgiften är 
monoton medför det risk för arbetsskador. På kort sikt är det lämpligt att anställa fler 
för att öka kapaciteten, eftersom det andra alternativet tar längre att genomföra.  
 
Steg 5. Undersök systemet kontinuerligt för att hitta nya flaskhalsar och börja 
om från början. 
Om flaskhalsen nu är eliminerad så fortsätter arbetet med att hitta nya eventuella 
flaskhalsar som kan tänkas begränsa flödet det vill säga steg 1-4.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att flaskhalsarna kan ”röra” på sig och nya flaskhalsar 
uppkommer. Efter femte steget kan utfallet variera beroende på vilken operation som 
nu blir den med lägst kapacitet, det vill säga den nya flaskhalsen. 
 
Erfarenheter på Sandvik Rör kan komma till användning för Coromant. Se bilaga 3.   

6.3.2 Efter införandet på GHF 
När införandet på GHF är klart måste GH jobba vidare med att införa TOC på de 
övriga två avdelningarna för att nå optimalt resultat med TOC. 
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Det är svårt att förutse hur den övriga fabriken kommer att reagera på införandet av 
TOC på GHF. Det finns dock tre möjliga scenarier, dessa är att mellanlagret som 
etablerats innan ER-avdelningen: 
 

• Stiger   
• Sjunker  
• Ligger på en jämn nivå eftersom att fabriken redan är bra balanserad. 

 
De första två scenarierna är de mest troliga, eftersom de olika ”avdelningarna” 
producerar efter olika takt. Vilket av dessa som inträffar är omöjligt att förutspå. Att 
lagret flukturerar är uppenbart då ledtiden samt MIA-nivån på GHF är lägre än i den 
övriga fabriken. Om bufferten innan GHF sjunker så har kapaciteten på chargeringen 
ökats så att de andra två avdelningarna inte hinner med dess takt. Lämplig åtgärd för 
att balansera flödet är då att öka kapaciteten på de andra avdelningarna och sänka den 
på PVD. Om bufferten ökar så producerar de andra avdelningarna mer än PVD 
chargeringen hinner med. Antingen ska takten sänkas i flödet uppströms eller så ska 
chargeringskapacitet ökas.   
 
För att gå vidare med TOC arbetet ska en process styra flödet, se planera efter PVD 
process 6.4.1. 

6.4  Planera efter PVD process  
MIA-nivån för PVD är väldigt beroende av chargeringen, om chargeringen går dåligt 
ökar MIA snabbt. Det finns ett behov av att sänka MIA nivån för PVD, men det är 
svårt att veta vilken nivå som är rimlig för att klara veckoplanerna för PVD. Bufferten 
kan variera mellan 300-500 000 skär/dag, vilket kan jämföras med dagliga planen för 
PVD som för närvarande är på cirka 60 000 skär.  
 
Det går inte att helt eliminera bufferten innan PVD eftersom en kombination av order 
krävs för att fylla ugnarna och därmed få en rationell ekonomisk produktion. 
Kombinationen av order är processberoende där order med samma process måste gå i 
samma ugnskörning, för att fylla en ugn blandas order med olika prioritet. PVD 
ugnarna kan inte köra alla processer och kapaciteten på ugnar varierar, för närmare 
beskrivning se 6.4.1. 
 
Nedan beskrivs två möjligheter till hur styrningen för PVD flödet kan ändras. Att 
styra efter PVD ugnarna och låta alla andra operationer vara underordnade till 
processen är ett medvetet val. Det grundas på följande anledningar: 
 

• Processen och utrustningen är dyr, det är lättare och billigare att öka kapacitet 
på andra operationer 

• Volymen av PVD skär kommer att öka i framtiden, vilket ytterliggare 
begränsar kapaciteten 

• Viktig process eftersom en stor del av totala volymen måste igenom processen 
 

Det finns två alternativ beskrivna där det första tillämpar Push- och den andra Pull 
strategi.   
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6.4.1 Planering efter PVD process (Push) 
När flaskhalsidentifieringen är genomförd och de stora flaskhalsarna är eliminerade så 
ska flödet medvetet styras efter processen av störst betydelse. Det slutgiltiga steget i 
TOC processen beskrivs nedan.  
 
För att kunna planera efter process och minska MIA nivåerna kan Trumma-Buffert- 
Rep: s principer tillämpas på GH. Enligt TOC ska ”trumman” som utgörs av 
flaskhalsen bestämma takten för flödet, det vill säga processer med högre kapacitet 
ska inte producera i en takt som är snabbare än trumman. På så sätt begränsas 
utsläppet av material i flödet och MIA nivån sjunker.  
 
För närvarande körs tre frekventa PVD-processer, dessa är PJ, PG och Z. Hur ofta 
dessa processer körs är beroende av antal ugnar och ugnstorlek, ugnarna kan inte köra 
alla processer. Frekvensen av dessa processer måste analyseras och synkroniseras med 
instart av material i flödet. Det vill säga att pressningen ska jämna ut sin produktions 
mix och tillverka efter PVD: s frekvens. Nuvarande produktionsmix kan tillexempel 
se ut på följande sätt: 
 
Pressning      PVD 
PJ.PJ.PJ.PJ.PG.PG.PJ.PJ.PJ.PJ   PJ.PG.PJ.PG.PJ.PG.PJ.PG 
 
På grund av den ojämna produktionsmixen anländer artiklar med samma 
processbehov i ”klumpar” och blir stående i buffert i chargeringen. Batcherna i 
pressningen ska helst motsvara en hel PVD-ugn eller multipla av dessa. 
Förutsättningen är givetvis aktivt arbete med att få ner ställkostnaderna i pressningen, 
så det finns möjlighet att tillverka i mindre batcher och ändå hålla en rimlig 
produktivitetsnivå. Batcherna kommer sedan att delas upp i flödet nedströms för att 
samlas ihop igen innan PVD processen. Förväntat ankomstdatum för batcherna ska 
utfärdas vid start så att order som kommer efter tidsschemat kan köras ikapp, om 
batcherna kommer samtidigt fram till ugnarna kan de lättare kombineras med 
varandra.  
 
I en oförutsägbar produktionsmiljö är det naturligt att störningar uppstår, dessa 
störningar ska utjämnas med hjälp av buffertar. Det är viktigt att bestämma en 
buffertnivå som hindrar flaskhalsen från att gå torr, i efterhand kan nivån finjusteras. 
Observera att buffertarna kan bestå av timmar istället för antal skär, i Sandvik Rörs 
fall bestämdes att 100 timmars körning skulle ligga före flaskhalsen. Denna buffert är 
en max belastning, det vill säga ett tak för insläpp av material. I efterhand kan taket 
finjusteras för att bättre passa behovet i flaskhalsen. Dagliga buffertmöten måste 
hållas för att kontrollera buffertarna och prioritera upp order som kommit efter i 
produktionen.  
 
Eftersom produktionsflödet från start till flaskhals är lång bör det finnas ungefärliga 
ankomstdatum till varje avdelning. Avdelningarna i produktionen kan förslagsvis 
delas upp mellan personalen i planeringen. Varje planerare har ansvar för att 
buffertnivån är fördelad på processerna PJ, PG och Z och inte överstiger det 
förutbestämda taket per avdelning. Arbetet kan enkelt synliggöras på en 
planeringstavla där nyckeltal som förväntat ankomstdatum, buffertnivå och kapacitet i 
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produktionen kan följas. Buffert styrningen kommer att hindra att mer material än 
nödvändigt släpps in i systemet, i TOC teorin symboliseras detta som ”Repet”.  
 
Fördelar 
GHM6 är en sammansvetsad grupp med stor kunskap om flödet. Dagens 
prioritetssystem används fast på ett annat sätt. Man trycker fram materialet fast under 
kontrollerade former. MIA nivån kommer att sjunka. Inga nyinvesteringar behövs.  
 
Nackdelar 
Manuellt arbete med prioriteringar.  

6.4.2 Planera efter PVD process (Pull) 
Styrning med LP: s principer sker enligt Pull-strategi. Nedan kommer förslag på hur 
Pull-strategi kan användas för PVD flödet.  
 
Produktionsförhållandet mellan processer bör lyftas fram så att frekventa processer 
har högre MIA-nivå än övriga processer. Med hjälp av denna uppdelning erhålls ett 
bättre underlag på hur höga MIA-nivåer som egentligen behövs, ska den sänkas för 
vissa processer och höjas för andra?  
 
För närvarande kör alla produktionsceller efter sina prioteringar, ingen hänsyn tas till 
flödet nedströms. En högprioriterad order som till exempel körs i ER kan bli stående i 
nästa operation i väntan för att kombineras med andra order med samma process. 
Skären blir också stående på grund av att liknande skär kommer i stora volymer till 
chargeringen, till exempel stickstål, dessa skär behöver samma chargeringsmaterial 
vilket ytterliggare begränsar genomflödet.  
 
För att få rätt kombination av order bör man se över flödet uppströms i PVD: s fall 
ER, Ella och GHG, och begära order som verkligen behövs till chargeringen. Det bör 
därför föras en kontinuerlig kommunikation med flödet uppströms och på så sätt 
skapa ett Pull-flöde, som kommer att styra efter process och i viss mån typ av skär. 
Kommunikationen kan vara i form av ett möte då man ser över bufferten och 
konstaterar att chargeringen och ugnarna kan gå fullt i ett visst antal timmar utan 
behov av ytterligare material. Men ett antal skär per process behövs till en viss 
tidpunkt, operationerna uppströms ska fördela detta behov baserat på deras körningar 
och aktuella MIA-nivåer. Om denna bakåtplanering visar kortare genomloppstider 
mellan dessa produktionsceller kan det tillämpas på nästa del av flödet uppströms.  
 
Ett stort problem är att det nuvarande prioriteringssystemet kommer att krocka med 
detta förslag, det kommer att förvirra operatörerna om vilken prioritering som 
egentligen gäller. Omprioriteringar av order kan ske i GSS2 utan att operatörerna är 
medvetna om det.  
 
Ett annat problem är att operationerna uppströms inte har de skär som PVD behöver. 
Istället för att producera och bygga på PVD: s MIA-nivå med skär som inte behövs, 
ska tillförseln av PVD skär dras ner, och om detta skulle leda till att operatörerna går 
sysslolösa ska de flyttas till andra stationer där de behövs. Det gäller också att 
operationer längre upp i flödet blir medvetna om problemet och i sin tur skickar rätt 
skär vidare. Det går inte att lösa problemet genom att höja MIA-nivån för att klara 
produktionsplanerna, det viktiga är att angripa de befintliga problemen. 
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6.5 Planering 
Planeringen som sker både i Sandviken och i Gimo har delats in i två funktioner: 
huvud- och detaljplanering. De beskrivs nedan.   
 
Huvudplanering  
Ledningen och planeringen har svårt att ändra arbetssätt eftersom i huvudplanen finns 
det uppsatta produktivitetsmål som måste avklaras i första hand. Målet sätter ramen 
för allt förändringsarbete, därför finns det inte så stort utrymme för att göra saker 
annorlunda.  
 
Detaljplanering  
GH uppfyller inte de krav som Segerstedt (1999) ställer på detaljplanering. 
Leveranssäkerhet till kund är hög, men lovade leveranstider till lager missas ofta. Pri 
50 order ”trycks” ut i produktionen och prioriteras upp när de behövs vilket ger långa 
ledtider och höga MIA nivåer.  
 
Huvudplaneringens produktivitetsmål burkar uppnås, men det nås av att skär med 
högre tillverkningskapacitet produceras mer än nödvändigt, tillexempel mer CVD än 
PVD.  
 
Nödvändig utrustning i form av maskiner och materiell finns tillgänglig. Men när 
stora batcher anländer samtidigt och behöver samma utrustning ökar 
kapacitetsbehovet temporärt. Det finns ingen helhetssyn som kan jämna ut temporära 
kapacitetsbehov. Pressningen har svårt att hålla produktionsplanen per dag, att 
producera mer än plan uppfattas som något positivt. Pressningens överproduktion 
leder till kapacitetsbrist i flödet nedströms.  
 
Sysselsättningen hålls jämn med att producera så kallade frilistade order för att fylla 
upp semesterlagret. Att redan i januari ha högt semesterlager uppfattas som något 
positivt, det tas ingen hänsyn lagerhållningskostnad. 
 
MIA nivån är hög och varierar kraftigt, ingen vet med säkerhet hur stora buffertar som 
behövs för att klara nuvarande produktion. Ingen hänsyn tas till kostnaderna för MIA, 
vilket kan bero på att marginalerna på produkterna har varit höga så att 
lagerhållningskostnaderna förhållandevis har betraktats som betydelselösa.    
 
Detaljplaneringen för GH på följande sätt:  
 
Orderinitieringen visar att när en order ska tillverkas sker detta för GH genom PP-
svängen, förslag över kvantitet hos ordern framtas även i PP-svängen. 
 
Orderspecificering sköts av Dan Lövström på GHM6, han får informationen från PP-
svängen på måndag morgon, han kontrollerar vilka order som passar fabriken. Han 
lägger in dessa i systemet för att pressningen ska starta med ordern.  
 
Framställning av ordersats (arbetshandlingar), framställningen av orderhandlingar 
fungerar bra. 
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Beläggningsredovisningen som ska visa när tillverkningen av en artikel kan ske är i 
nuläget bristfällig på GH.  
 
Körplanering och tidsättning, körplaneringen på GH går efter tidigaste färdigdatum, 
men prioriteringssystemet som GH använder sig av styr och förvränger ofta 
körplaneringen. Tider för färdigställande av ordern sätts men order blir ofta försenade.  
 
Uppföljning och återrapportering, uppföljning och återrapportering av planer sker 
kontinuerligt av GHM6. Det finns en stor erfarenhet av uppföljning på GHM6, så det 
fungerar bra.  
 



 
 

 51

7 Rekommendationer och Slutsatser 
I detta kapitel kommer examensarbetets rekommendationer och slutsatser att 
presenteras. 
 
Slutsatserna delas in i följande områden: Lean Production, Theory of Constraints och 
Planering. 

7.1 Lean Production 
För närvarande går tillverkningen på GH emot Lean Productions principer. De stora 
skillnaderna är:  
 

• Funktionell utformning av verkstaden som försvårar kontinuerliga flöden  
• Helhetssyn saknas vilket leder till suboptimering av flödet.   
• Push strategi  
• Överproduktion för att få hög utnyttjandegrad av maskiner. 
• Organisation som motsätter sig för förändringsarbete. 

 
De föreslagna Layout förändringarna kommer att hjälpa GH att bli mer 
flödesinrriktad. Vinsten i ett ändrat flöde är främst minskade transporter, men i ett 
kontinuerligt flöde kan styrsystem som till exempel Just in Time och Kanban lättare 
implementeras. Införande av flödesledare är en viktig princip för LP. Det kommer att 
förbättra helhetssynen för flödet och minska risken för suboptimering. Ju fler inom 
organisationen som blir medvetna om flödesperspektivet desto lättare att komma bort 
från förlegade tankesätt som ”vi mot dem”.  
 
Tillverkningen som sker mot lager är baserat på prognoser istället för de verkliga 
behoven, så kallad Push strategi. Denna tillverkningsstrategi är förknippat med långa 
ledtider och höga MIA nivåer. De tre faktorerna Material I Arbete, ledtider och EOQ 
är beroende av varandra. Stora orderkvantieter gör att dessa måste vänta i kommande 
process för att bearbetas, vilket bidrar till högre MIA nivåer. Högre MIA nivåer tar 
längre tid att få genom i tillverkningsprocessen och ger längre ledtider. För att få ett 
jämnare flöde måste GH ändra arbetssätt, sänka MIA och EOQ och angripa de 
fundamentala problemen. Men ingen vill riskera att eventuellt missa 
produktionsplanerna på grund av ändrade arbetssätt. Det är planerna som visar hur 
produktiv en avdelning varit. För att klara planerna hålls MIA på en hög nivå, denna 
motivering är inte hållbar i längden.  
 
De nuvarande EOQ:n som används är inte korrekta, de har vid ett tillfälle sänkts med 
30 % för att de ansetts för stora. Lägre EOQ är att föredra, det skulle ge ett jämnare 
och flexiblare flöde. Men det förutsätter aktivt arbete med ställtidsreducering på hela 
GH. Det bör tillsättas en projekt grupp som arbetar med just ställtidsreducering. 
Pressningen som bestämmer instarten av flödet anses vara den process där det ger 
störst vinning i att minska ställtider och ställkostnader. Minskade ställkostnader i 
pressningen skulle ge möjlighet till att producera i mindre partier och mer varierande 
produktionsmix. Resultatet skulle ge kortare ledtider och bättre produktionsmix för 
hela flödet. 
 



 
 

 52

För att klara produktivitetsmålet och för att operatörer inte ska gå sysslolösa är GH 
ibland tvungen att överproducera skär som egentligen inte behövs. Överproduktion är 
emot LP: s principer, enligt LP snedvrider produktivitetsmålet GH: s produktion. 
Även om detta mål kan ifrågasättas så sätter det ramen för allt arbete inom GH och 
det är en verklighet som alla måste anpassa sig efter. 
 
Det finns ett stort motstånd mot förändringsarbete. Anledningen till detta är att 
ledningen vill med säkerhet veta att planerna klaras innan själva förändringsarbetet 
börjar. Enda sättet att med säkerhet bevisa för ledningen, vad utfallet av ändrade 
arbetssätt blir är att simulera det nuvarande flödet. Därför tror vi att APP kan övertyga 
ledningen om de fördelar som finns med ändrade arbetssätt, till exempel vad blir 
effekten av att skära ner alla EOQ till hälften, är det ekonomisk motiverat? Om inte, 
så synliggörs problemområden, dessa problem måste angripas.  

7.1.2 Överskiktlig plan för GH. 
En implementering helt efter LP: s principer kommer att vara väldigt svårt och kräva 
långsiktigt arbete, 10 års horisont. (Koenigsaecker, 2003) Men det finns sätt att 
produktionsmässigt bli mer resurssnål på GH, våra förändringsförslag är en 
vägledning i detta arbete, se figur 7.1 Men för att få med sig organisationen, främst 
ledningen, finns behov av underlag som med säkerhet kan visa fördelar med ändrade 
arbetssätt. Simuleringsprogrammet APP kan fungera som detta underlag.  
 
 
Resurssnål 

         
        GH                                                                                   Tid 

 
Figur7.1 Vägen till LP.  
 
TOC och LP representerar produktionsfilosofier medan de andra ringarna 
representerar lagerstyrningssystem. GH som kombinerar beställningspunktsystem, 
ROP, och nettobehovsplanering, MRP, befinner sig för närvarande långt ifrån företag 
som är helt LP orienterade. För att stegvis närma sig LP kan det vara rimligt att 
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anamma TOC principen, vilket fortfarande använder sig av trycksystem men på ett 
effektivare sätt. Samtidigt bör arbete med ställtidsreducering pågå för att möjliggöra 
tillverkning i mindre partier, vilket är en förutsättning i JIT. Efter att ha anpassat GH 
till JIT är nästa steg att införa ett dragande system som kan göras med Kanban. LP 
kommer högst på diagrammet eftersom produktionsfilosofin är bred och innehåller 
många olika områden som ska beaktas för att få en så resurssnål produktion som 
möjligt. Kontinuerliga flöden, Kanban och JIT är alla olika delar av LP, den största 
nyttan fås när dessa kombineras. Observera att resurssnål produktion ställer krav på en 
tillförlitlig process med låga buffertar och lager. Då säkerhetsmarginalerna är små 
måste operationer och processer vara nästintill felfria.  

7.2 TOC 
TOC är en teori som utnyttjar och optimerar den funktionella fabrikens nuvarande 
utseende utan att genomföra ombyggnationer eller stora förändringar. 
Tillvägagångssättet inom TOC är att flaskhalsarna i produktionen identifieras och 
elimineras. När det är genomfört väljs en i flödet betydande operation som sedan styr 
flödet. Arbetssättet leder till mindre bundet kapital i form av lägre MIA nivåer och 
kortare ledtider.  
 
På GHF identifierades den mest betydande flaskhalsen till att vara chargeringen av 
PVD skär. Flaskhalsen har uppmärksammats på GH och problemet löses för 
närvarande genom personalrotation. Denna lösning är dock inte långsiktig utan 
flaskhalsproblemet måste lösas mer långsiktigt. En sådan lösning skulle kunna vara 
nya produktionssätt, förbättrad tillgänglighet på de automatiska plockmaskinerna och 
så vidare. När denna första flaskhals är identifierad fortsätter arbetet med att finna 
nästa flaskhals. 
 
När flaskhalsarna är identifierade och eliminerade väljs en operation som är styrande 
för hela flödet. Denna operation måste vara av stor betydelse för 
produktionsprocessen. När denna operation är vald införs ett så kallat bufferttak, med 
det menas att en nivå sätts över hur många artiklar som behövs innan denna operation. 
Det bör vara PVD-processen i GH:s fall eftersom processen är viktig för hela flödet 
och är med stor sannolikhet en flaskhals för hela flödet. I dagsläget har GH problem 
med att producera önskat antal PVD skär, därför är det rimligt att anta att denna 
operation är en kommande flaskhals. 

7.3 Planering  
Det finns brister med nuvarande planering och målen begränsar förändringsarbete.  

7.3.1 Huvudplanering 
Det optimala vore om målen ändrades så att risken för suboptimering minskar, det vill 
säga mindre delmål fördelade på olika skärsorter eller processer. På så sätt skulle 
avvikelser från plan lättare kunna upptäckas och åtgärder sättas in. Delmålen skulle 
kunna delas in på CVD och PVD process, den sammanlagda volymen kan fortfarande 
motsvara standardplanen men volymförhållandet mellan processerna kan utskiljas. 
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7.3.2 Detaljplanering  
Leveranstider till lager missas ofta på grund av långa och osäkra ledtider. Orsaken till 
det är att skär som inte behövs “trycks” ut i produktionen, men strategin är nödvändig 
för att snabbt leverera de skär som behövs. För att gå ifrån strategin måste ledtiderna 
minskas, därför måste tillverkningen ske i mindre partier och med mer varierande 
produktionsmix. Ensidig produktionsmix ökar temporärt kapacitetsbehovet på vissa 
operationer och ger ett ojämnt flöde. För att möjliggöra en mer varierad tillverkning i 
mindre partier måste ställkostnaderna minskas, se LP.  
 
GHM6 måste få mer att säga till om, detta för att till exempel frisläppa order på ett 
lämpligare sätt för att få ner MIA nivån. Planeringen har en bra helhetssyn av 
produktionsflödet, erfarenhetsmässigt vet de hur insläpp av material i produktionen 
påverkar resten av flödet. Det har till exempel varit delade meningar om vissa pressar 
ska stå utan jobb för att inte bygga upp alltför stora buffertar nedströms. Planeringen 
bör ha befogenheter för att bestämma det lämpligaste alternativet. 
 
Ordersläppet från PP-svängen skall ändras från en gång per vecka till varje dag, för att  
bättre återspegla behovet från lagret. 
 
Beläggningsredovisningen måste förbättras. Det vill säga, GH behöver bra 
information över när en artikel kan tillverkas. Beläggningsinformationen på ett kortare 
tidsintervall kan framtas genom APP.  
 
Prioriteringssystemet stör körplaneringen, det optimala vore om systemet inte behövs. 
De långa och osäkra ledtiderna måste minskas innan prioriteringssystemet kan tas 
bort.  

7.3.3 Simulering med APP 
Simulering med APP ger planeringen bättre underlag för att till exempel strypa 
materialinsläppet vid behov. Vid behov är det möjligt att ställa in special fall av 
produktionen. Kapaciteten på olika avdelningar kommer att synliggöras på ett bättre 
sätt som på sikt kan leda till högre produktivitet. Simuleringen kan också synliggöra 
hur mindre batcher eller sekvensering av order skulle ändra utfallet av produktionen, 
planeringen kan då lättare få gehör för sina idéer. Se bilaga 6 för en grundläggande 
beskrivning av APP. 
 
Ett problem är att indata till programmet såsom operations- och ställtider inte 
överensstämmer med verkligheten. Det kommer således vara tidskrävande att få 
programmet att spegla verkligheten.  
 
Eftersom personalen baserar mycket av sina prognoser på erfarenhet är det risk för att 
denna värdefulla information försvinner i takt med att de pensioneras. När 
simuleringen är inkörd kommer inte samma behov av erfarenhet att behövas, eftersom 
programmet i stort kan prognostisera utfallet av produktionen.  
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8 Diskussion  
I diskussionskapitlet kommer arbetets styrkor och svagheter att tas upp. Förslag på 
fortsatt arbete kommer även att ges. 
 
Examensarbetet visar möjligheterna att införa en resurssnålare produktion på Sandvik 
Coromant i Gimo. För att uppnå målet har främst Lean Production och TOC 
analyserats. Nödvändiga förändringar inom planeringsfunktionen har även beaktats.   
 
Styrkorna med arbetet är att det väl beskriver fördelarna och nackdelarna för de två 
produktionsfilosofierna, Lean Production och TOC. Ett besök hos Sandvik Rör, som 
genomfört ett lyckat TOC projekt ökar trovärdigheten för rapporten. Svagheterna med 
arbetet är att inte hela flödet analyserats ingående samt att inte fler teorier undersökts. 
Det har dock inte varit möjligt att analysera hela flödet eller undersöka andra teoriers 
lämplighet på grund av tidsbrist.   
 
Måluppfyllnaden för arbetet är god, syftet med arbetet var: ”Examensarbetet ska 
undersöka möjligheterna för Lean Production samt att ge förbättringsförslag för 
flödet.” Arbetet har tydligt visat vilka möjligheter Lean Production har på Sandvik 
Coromant i Gimo samt visat förbättringsförslag för flödet inom fabriken. 
 
Fortsatt arbete för Sandvik Coromant i Gimo bör i första hand utföras genom att 
minska ställtider och därmed ställkostnaderna för att möjliggöra tillverkning i mindre 
partier. Ställtiderna i pressarna är de med högst betydelse och därmed de tider som 
företaget bör arbeta mest med. Att införa TOC är nödvändigt, det vill säga den 
nuvarande flaskhalsen (chargering för PVD) bör lösas. Då flaskhalsen är åtgärdad ska 
nästa flaskhals lösas och så vidare. Då flaskhalsarna är åtgärdade ska flödet styras 
efter PVD processen. Det måste ske med en buffert innan processen så att eventuella 
fluktuationer kan jämnas ut, i Sandvik Rörs fall har bufferten minskats kontinuerligt 
efter arbetets start.     
 
När enheten slutfört arbetet med TOC bör det ses som en inkörsport för att senare 
uppnå Lean Production. För närvarande ligger Lean Production långt bort men med 
små ständiga förbättringar är det möjligt att bli mer resurssnål. TOC bör därmed 
fungera som ett delmål för att slutligen arbeta efter Lean Productions principer fullt 
ut.  
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Bilaga 1 Kartor 
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Bilaga 2 Flödet på GHF 
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Förklaringar till flödesschemat 
 

Skär som inte genomgår någon av operationerna i GHF. 
 
 
Prover för metallografisk kontroll tar denna väg (proverna förstörs vid 
kontrollen). 

 
Skären väntar på godkännande från labbet, vid godkännande från labbet så 
fortsätter detaljerna till nästa station. 
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Bilaga 3 Studiebesök på Sandvik Rör 
 
2003-12-08 besöktes Sandvik Rör i Sandviken. Sandvik Rör har på ett lyckat sätt 
infört ett förbättringsprogram i syfte att minska både ledtider och material i arbetet. 
Pilotprojektet var väldigt lyckat därför har ett större program startat med namnet 
Lyftet Logistik startats.  
 
Projektgruppen började med att se över hela flödet, men de bestämde sig att 
koncentrera sig på det ”varma” flödet eftersom man misstänkte störst 
förbättringspotential i detta område. Det ”varma” flödet är indelat i tre olika 
produktionsavsnitt där avsnitten har olika produktionsmål. Förutsättningarna från start 
är följande: 
 
• 22 dygns ledtid i varma flödet.  
• Produktionscheferna satsar på sina mål vilket leder till suboptimering för hela 

flödet. 
• Alla avsnitt tillverkade ”hela tiden” vilket gav stora mellanlager. 
• Dålig leveransprecision  
 
För att angripa problemet valdes begränsningsteori även kallad Theory Of Constraints 
(TOC). Implementeringen delades upp in i två delar, den första delen att förankra 
målet och den andra delen synkronisering där nya arbetssättet utarbetades.  
 
Förankringsarbetet  
Tankesättet förankrades för företagsledningen och hans ledningsgrupp genom en 
separat föreläsning där vikten av arbetet klargjordes. Det är viktigt att klargöra att 
maskinerna inte kommer att köras hela tiden, utan att de ibland får stå. Boken Målet 
köptes in till ledningsgruppsmedlemmarna. 20 studiecirkelledare engagerades och 
utbildades med ledningen. Uppåt 900 personer fick utbildning i begränsningsteori.  
 
Synkronisering  
Sandvik Rör identifierade först paketeringen som flaskhalsen men denna flaskhals 
eliminerades genom att motivera personalen. Den riktiga flaskhalsen identifierades till 
pressoperationen. Det finns tre olika pressar med olika kapaciteter (Stor Mellan och 
liten).   
 
Förändringar 
• Gått från 3 produktionschefer vid det varma flödet till en produktionschef med 3 

produktionsledare 
• Analyserade vilka produkter som är värdefulla (produkterna som ger bäst 

avkastning). Dessa värdefulla produkter ska marknadsavdelningen sälja i första 
hand, om dessa inte fyller presskapaciteten så finns ett antal utfyllnadsprodukter 
som säljs i andra hand (liknar flygbolagens standby system). 

• Nu startas inte mer material än vad pressarna klarar av, det finns en buffert 
framför pressarna så att de aldrig kan stå still (cirka 3-4 dygnsbehov). 
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Lastanalys 
Sandvik Rör tillverkade ett program (lastanalys) med syfte att kontrollera insläppet av 
material. Detta för att se till att inga mellanlager byggs upp i icke-flaskhalsarna före 
pressarna (flaskhalsen). Det har införts en maxbegränsning på 100 timmar det vill 
säga buffert före pressning och operationerna innan ska ha max 100 timmars körning i 
produktion, inget mer material släpps i produktion tills pressarna har betat av material 
i arbete. I verkligheten är de 100 timmarna lägre, begränsningen på 100 timmar var 
från en början en riktlinje men produktionen har finslipats och kör nu oftast på lägre 
än maxbegränsningen.  
 
Prioriteringsregler för arbetsorder (AO) används i produktionen. Dessa regler 
tillämpas i följande ordning.  
 
1. Arbetsorder som kommit efter prioriteras upp i det dagliga buffertmötet.  
2. Prioritering efter Först In Först Ut (FIFU). 
3. Prioriterar upp order som ska till en ledig press jämfört med de pressar som har 

tillräckligt MIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flödesschema för Sandvik Rör 
 
Resultat 
Material i arbete och ledtider har minskat drastiskt. För ledtider har Sandvik Rör 
redan nått resultatet som sattes upp för år 2005. Leveransprecisionen till kunden har 
inte förbättrats men detta beror främst på underleverantörer inte håller sina 
leveranstider.  
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Bilaga 4 FSLP Analys  
Den nuvarande layouten på GH är inte optimal. Förhoppningen med denna analys är 
att den ska komma med förändringsförslag. Här visas enbart tillvägagångssättet det 
slutgiltiga resultatet visas i kapitel 6.3 Layoutförändringar.  
 
Steg 1 Kartläggning av samband 
I detta första steg är det nödvändigt att finna vilka maskiner som bör stå nära varandra 
och vilka som kan vara avskilda från varandra. Detta redovisas i bilaga 6.  
 
Steg 2 Utrymmeskrav och servicebehov. 
I denna avdelning visas avdelningarnas speciella utrymmes och servicebehov. 
 
Steg 3 Visa olika förslag. 
Här skisserades de olika förslagen upp, det uppkom ett antal förslag i detta 
examensarbete redovisas dock endast slutresultatet (se steg 6).  
 
Steg 4 Framtagande av planlösning 
Den bästa skissen från ovanstående punkt används för att ta fram ett mindre antal 
tänkbara planlösningar. Detta sker med utrymmes och servicebehov i åtanke.  
 
Steg 5 Utvärdering av alternativen i steg 4 
Av de alternativ som framkom ansågs två vara tänkbara. Det första alternativet 
innebär en större samt en mindre ombyggnad samt att en del maskiner måste flyttas. 
Det andra alternativet är i mindre skala och medför en mindre ombyggnation samt att 
några maskiner måste flyttas. Dessa två alternativ visas i kartform i bilaga 2. 
 
Steg 6 Framtagande av den nya planlösningen. 
Det förslag som ansågs som mest lämplig redovisas i kapitel 6.2.4 rekommendationer.  
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Sambandsschema 
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Bilaga 5 MIA nivån för PVD 
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Detta visar den ökande MIA-nivån på PVD beläggningen under ett års sikt på GH. 
Som trendlinjen i detta diagram visar  
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Bilaga 6 Advanced Production Planner (APP)  
Det finns många företag som tillhandahåller detaljplaneringssystem. I examensarbetet 
behandlas enbart Intentias eftersom Sandvik Coromant redan genomfört förstudier av 
detta system. 
 
En grundläggande beskrivning av detaljplaneringsprogrammet APP kommer att ges. 
För mer ingående information hänvisas läsaren till Intentias hemsida där detaljerad 
information finns att tillgå. APP är detaljplaneringsprogrammet i Intentias 
affärssystem Movex. Det kan användas enskilt eller tillsammans med det övriga 
Movexpaketet, Programmet är flexibilitet uppbyggt för att lätt kunna modifieras efter 
kundens önskemål, innehåll i menyer och så vidare byggs upp efter de specifika 
önskemål kunden har. APP: s främsta användningsområde är produktionsplanering 
och schemaläggning: 
 
Produktionsplanering 
Inom området kan APP underlätta koordinering av försäljning, produktionen och 
inköp av råmaterial så att leveranstider hålls. Målet är att bygga upp en realistisk 
planeringsgrund för att möta sina leveransåtaganden på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
APP kontrollerar ordersläppet och håller därmed tidshorisonten nere. Detta görs för 
att erhålla maximal flexibilitet samt förvissa sig om att operatörer litar på schemat.    
 
Schemaläggning av order 
Här optimeras produktionen med ett kortsiktigt perspektiv, denna tidshorisont kan 
ligga mellan några dagar upp till ett antal veckor beroende på företaget.  
 
Fokus ligger i att optimera resursutnyttjandet och möta givet leverans datum medan 
kapacitet, materialtillgången samt pågående operationer beaktas. 
 
Simulering 
APP har en avancerad simuleringsfunktion som simulerar produktionsplanen, 
simuleringen baseras på orderingång och företagets resurser. Simuleringen syftar i att 
optimera sekvensen och minimera ställ tider genom att beräkna den bästa möjliga 
planen med givna begränsningar. Produktionsplanerna som skapas har då realistiska 
leveransdatum det leder till en ökad stabilitet och förtroende på produktionen.  
 
Sekvensoptimering; ställ tiderna minskas eftersom orderföljden optimeras för att 
undvika onödigt ställ men ändå producera rätt order. 
 
Det är möjligt att köra så kallade ”what if” scenarios; de vill säga att APP kan visa 
vad utfallet blir om några veckor, då kan personalen se om fabriken klarar av att 
tillverka vad marknaden tros begära i framtiden.  
 
Prioriteringssystem 
Det går att ställa in prioriteringsregler i APP, alltså APP känner av vilken prioritet en 
order har och tar hänsyn till detta när produktionsplanen framtas.  
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Begränsningsteori 
APP använder sig av Goldratts begränsningsteori (TOC) som beskrivs i kapitel 4.3. 
Programmet identifierar och bearbetar fabrikens begränsningar (flaskhalsar). Vid 
varje simulering beräknar och visar APP : 

 
• Leveransmöjlighen, de vill säga APP visar vilka order som är försenade med 

en eller flera dagar. 
• Företagets resurser, huruvida de är flaskhalsar eller har extra kapacitet. 
• Materialbrist 
• Använder kapacitetsbegränsningar och materialflöde (från råmaterial till 

färdiga produkter) 
 
Produktionsplanerna kan baseras på att resurserna har en begränsad eller obegränsad 
kapacitet. Alla resurser som har en flaskhals nedströms i flödet antas ha en 
obegränsad kapacitet. En resurs har en begränsad kapacitet då resursen är en flaskhals 
eller då en flaskhals INTE finns nedströms i flödet.  
 
Kompabilitet med andra datasystem 
APP kan kombineras med en rad olika datasystem och är även lätt att modifiera för att 
lösa data från olika egenutvecklade system. Det är därmed möjligt att kombinera APP 
med befintliga datasystem hos Sandvik Coromant, detta för att hämta nödvändig data 
till programmet.  
 


