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Förord 
Det är med blandade känslor som jag skriver dessa avslutande rader på mina studier till civilingenjör inom 

maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Glädjen i att dessa fem års studier är avklarade blandas med en 

saknad till det som varit och kryddas med en förväntan på det som komma ska. Tack till alla ni som varit en del 

av dessa fem år. Nu avslutas en era men nästa är redo att ta vid. 

 

Bosch Rexoth Mellansel, den stora kraften som döljer sig i det lilla. 

Jag vill tacka alla på Bosch Rexoth Mellansel för ert klanderfria bemötande. Särskilt personalen på HSE, QMM 

och QMM6 som stått ut med mig och mina egenheter. Till alla ni som hjälpt mig, oavsett avdelningstillhörighet, 

jag vill att ni ska känna delaktighet i detta arbete. Jag har blott fått äran att sammanställa och verkställa några av 

de tankar, idéer och metoder som ni har inom er. 

 

Avslutningsvis vill jag rikta de största av tacken till min examinator Torbjörn Ilar och min handledare Anna 

Wandel. Ni har verkligen bidragit till min utveckling och detta arbete. Tack! 
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Sammanfattning 
Mätrummet på Bosch Rexroth Mellansel har till uppgift att kontrollmäta artiklar innan de monteras ihop till en 

radialhydraulmotor. Mätrummet upplevs idag som en flaskhals för fabriken, men detta arbete antyder att 

mätrummet inte är överbelagda och därmed inte bör vara en flaskhals. Mätrummet koordinerar ett 30-tal 

oberoende flöden och cirka 500 olika artiklar. Analyser av flödet gav att: 

 Artiklarnas kontrollfrekvenser kan delas in i: mängd-, tid- och omställsbaserade kontroller. 

 Av tillgänglig tid i mätrummet upptar CA-motorn 35 %, CB-motorn 35 %, MA 14 % och VI 10 %, och 

resterande 6 % består av ankomst-, R&D-kontroller samt underhållsarbete. 

 Artiklarnas processtid genom mätrummet varierar från 10 min till 3 h. Där majoriteten är mellan 45 och 

60 minuter.  

 CA-motorns mätrumsbeläggning ökar från 31 till 53 h/v om tillverkningstakten ökar från 50 till 130 

motorer per vecka. 

 Inga data tyder att mätrummet är överbelagt. Det är bristande arbetsmetoder som leder till att 41 % (65 

h/v) av tillgänglig arbetstid är outnyttjad. 

 

I det framtagna planeringssystemet är samtliga artiklar indelade i fyra kategorier: L, M, S (för egentillverkat med 

mätrumsprocesstid på < 1 h, 1-2 h respektive > 2 h) och R (för ankomst- och R&D-kontroller). Den tillgängliga 

arbetstiden är fördelad mellan kategorierna baserat på deras behov av mätutrymme. Repetitionsmönstret som 

erhölls var L, L, M, L, L, S, R från vilket ett veckovis rullande schema är genererat och implementerat. Resultat 

från implementeringen är: 

 Medianen för totala ledtiden är 18,5 h. Medianen för kategoriernas ledtider är 10,0, 11,7, 17,7 och 42,0 

h för L-, M-, S- respektive R-kategorin. 

 95 % av alla artiklar blir mätta inom 16,0 och 21,0 h. 

 Med 95 % konfidensgrad är det implementerade planeringssystemet bättre än tidigare arbetsmetod. 

 Planeringssystemet ger god visualisering av arbetsbelastningen och tillgänglig kapacitet i mätrummet. 

 

Bosch Rexroth Mellansel rekommenderas att: 

 Genom ändrade arbetsmetoder för att minska ställtider mellan mätning av olika artiklar. 

 Förtydliga instruktionerna för hur ofta och på vilket sätt en artikel ska bli kontrollerad. 

 Genomföra ett nytt pilottest av det uppdaterade planeringssystemet. 

 Arbeta för att mätrummet ska frikopplas från tillverkningsflödet.  
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Abstract 
The measuring room at Bosch Rexroth Mellansel is responsible for controlling the produced and bought 

components so that they meet the needs specified in the drawing. Today the measuring room is considered to be 

a bottleneck but the findings in this report suggest that the measuring room is not overloaded and should 

therefore not be a bottle neck. Analysis of the value flow within the plant gave: 

 The sampling frequency for components can be based on three different methods: produced amount, 

fixed time interval or changes in setup. 

 Of the available time CA- and CB-motor types both use 35 %, MA-motor use 14 %, VI-motor use 10 % 

and the remaining 6 % are used by supplier control, R&D-control and machine calibrations. 

 The components processing time through the measuring room varies from 10 minutes to 3 hours. The 

majority of them are between 45 and 60 minutes. 

 CA-motor occupancy of the measuring room increase from 31 to 53 h/w if the production rate increase 

from 50 to 130 units per week. 

 No data suggest that the measuring room is overloaded. It is bad working methods that results in a 41 % 

waste of the available production time. 

 

In the developed planning system all components are divided into four categories: L, M, S (for produced 

components with a lead time through the measuring room of < 1 h, 1-2 h, > 2 h respectively) and R (for supplier 

and R&D-control). The available working time where divided between the categories according to their need of 

measuring, generating in following scheme: L, L, M, L, L, S, R. From witch a weekly schedule where derived 

and implemented. The results from implementation are: 

 In total the median lead time is 18,5 h. Where the median lead time for L-, M-, S- and R-category is 

10,0, 11,7, 17,7 and 42,0 h respectively. 

 95 % of all components where measured within 16,0 and 21,0 h. 

 With 95 % confidence the implemented planning system can be said to be better than the previously 

used working method. 

 The planning system visualizes the work load and available capacity at the measuring room in an 

appreciated manner. 

 

Bosch Rexroth Mellansel is recommended to: 

 To reduce their change over time from measuring one component to another. 

 Clarify the instructions about how often and in which way components should be controlled. 

 Perform a second pilot test with an updated schedule. 

 Work towards a decoupled measuring room relative the production value flow. 
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1. Inledning 
Detta kapitel avser att presentera Bosch Rexroth Mellansel och problembeskrivningen för vilket examensarbetet 

har sin grund ifrån. Kapitlet behandlar även examensarbetets syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bosh Rexroth Mellansel 
Bosch Rexroth marknadsför sig som företaget som driver och styr världens industrier. De har 38000 anställda 

världen över. I Sverige har Bosch Rexroth cirka 1200 anställda och produktionsenheter i Kista, Mellansel (430 

anställda), Tranås och i Älvsjö. Bosch Rexroth Mellansel (BRM) tillverkar hydrauliska radialkolvmotorer i fyra 

olika produktfamiljer (Compact A respektive B, Marathon och Viking) varje familj har en mängd olika 

konfigurationer för att passa kundens behov. BRM utvecklar, monterar och testar även kompletta drivsystem. 

Deras hydraulmotorer täcker in ett spann mellan 73 och 2000 kNm i vridmoment och är dimensionerade för 350 

bar. 

 

BRMs produkter finns bland annat inom gruv-, socker- och offshore industrin, deras motorer/drivenheter 

konkurrerar generellt mot elmotorer med tillhörande växellåda. Hydraulmotorernas fördel är att de kan ge högt 

vridmoment vid låga varvtal och har lågt rörelsemängdsmoment vilket gör att de, vid behov, stannar snabbt. För 

att en hydraulmotor ska fungera optimalt krävs fina toleranser på samtliga ingående delar, något som BRM 

klarar av genom att ständigt kontrollmäta de delar som tillverkas och köps in. Som exempel kan nämnas att i 

varje batch av slipade kamringar kontrollmäts alla vid tillverkningsenheten, utöver det blir första och sista bit 

efter slipstensbyte till uppmät i fabrikens mätrum. Det gedigna kontrollsystemet tillsammans med motorns 

robusta design innebär att motorer från Bosch Rexroth Mellansel är mycket driftsäkra. 

1.2 Problembeskrivning 
Mätrummet på BRM är den avdelning där samtliga egentillverkade och ett flertal av de inköpta komponenterna 

blir kontrollerade för mått- och toleransavvikelser. Kontrollen ska ske innan de blir godkänna att monteras i ett 

system. Idag skickar varje tillverkningsenhet och godsmottagningen komponenter till mätrummet enligt 

individuella planeringar och system. Det finns alltså ingen gemensam planering för vilka komponenter och när 

de kommer att skickas till mätrummet. Därmed har inte mätrumsoperatörerna möjlighet att planera sin 

arbetsvecka eller ge korrekta bedömningar om när mätningen en komponent kommer att påbörjas eller avslutas. 

Detta innebär att produktionen antingen kan bli stillastående eller att den tillverkar komponenter som inte 

uppfyller kraven. Tillsist riskerar slutkunden att drabbas av bristen på organisation i och kring mätrummet 

genom sena leveranser eller bristande motorprestanda. 

 

Saknaden av ett gemensamt planeringssystem för arbetet i mätrummet innebär också en stressad arbetssituation 

för mätoperatörerna som kan behöva avbryta pågående arbete på grund av brådskande komponenter. Till detta 

störs de i deras arbete av förfrågningar från annan personal om när mätningen av deras komponent väntas vara 

klar. Med tanke på konsekvenserna BRM har och kan få i och med bristen på ett fungerande planeringssystem är 

uppdraget för detta examensarbete att upprätta och utvärdera ett planeringssystem. Planeringssystemet ska 

baseras på principer inom lean och Bosch Production System. Examensarbetet ska också ge förslag på hur 

arbetsmetoder i och kring mätrummet kan förbättras. 

1.3 Syfte och mål 
Genom att använda sig av ett välfungerande planeringssystem för mätrummet förväntas att arbetssituationen för 

mätrumsoperatörerna blir bättre. Samtidigt får övriga produktionen en uppfattning om när mätresultat är 

förväntat och därmed kan planera sin tillverkning på ett bättre sätt. Målet med examensarbetet är ett testat och 

fungerande planeringssystem för mätrummet som tar hänsyn till prioriteringar och visar när ett mätresultat är att 

förvänta. Som ett steg i BRMs kontinuerliga arbete med ständiga förbättringar så ska examensarbetet även 

resultera i 8 förslag till förbättringar för arbetssituationen i och kring mätrummet.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet ska i första hand resultera i ett fungerande planeringssystem för ett produktområde, CA-motorer, 

det finns möjlighet till utvidgning genom att innefatta fler produktområden och integrering med resterande 

produktion. Examensarbetet kommer endast att omfatta de två Zeizmaskinerna i mätrumet med där tillhörande 

flöden. Examensarbetets tidsmässiga omfattning är 30hp, motsvarande 20 veckors heltidsarbete. 
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2. Teori 
Detta kapitel behandlar de teorier som används under examensarbetet. De 14 styrprinciperna inom lean beskrivs 

tillsammans med begreppen produktionsflöde och Just-In-Time (JIT). Kapitlet presenterar även Bosch 

Production System (BPS) som är det interna ramverket för vad produktionen ska präglas av. Därefter presenteras 

generella planeringssystem, styrprinciper och köteori 

2.1 Lean och produktionssystem 
Lean är ett begrepp som härstammar från Toyota Production System (TPS) som gjorde stora framsteg under 

1900-talets senare hälft. Toyotas framsteg ansågs enligt västvärlden komma som en överraskning, men den har 

sin grund i den japanska kulturen där långsiktighet och förbättring är viktiga ledord (Liker, 2009). Lean är därför 

inte ett arbetssätt som används när kriser behöver lösas utan en företagsfilosofi som ska ge ett långsiktigt 

ställningstagande och ständiga förbättringar. Att se till individens eller det egna företagets bästa är inte lean. 

Tanken bakom lean är att vara i samklang med sin omgivning, att se till allas bästa. 

 

Men tanken bakom lean är inte alls så självklar som Liker framställer det och inte heller är det säkert att filosofin 

till sin helhet kan användas i kulturer som skiljer sig från den japanska (Thörnell & Widén, 2008). I Sverige är 

det få som kan läsa originaldokumenten om lean, varför både en och två översättningar kan behövas vilket ger 

andrahandsinformation. Den japanska kulturen är också mycket mer hieratisk och strikt än den svenska som 

bygger på samförstånd och fackföreningar (Thörnell & Widén, 2008 och Pettersen, 2008). Pettersens (2008) 

undersökning visar också att lean inte har en heltäckande konceptuell definition mellan olika författare. Pettersen 

menar att det är lite som talar för att lean handlar om att skapa värde för kunden då lean inte ger någon praktisk 

information i det området. Det ska finnas i åtanke att undersökningen av Pettersen hade som syfte att kritiskt 

granska lean-konceptet, varför hans arbete kan vara väl nitiskt på vissa punkter. 

 

Dagens lean handlar om att eliminera slöseri och att leverera till kunden precis det som efterfrågas när det 

behövs (just-in-time). Slöseri är allt som inte genererar ett värde till slutkunden, det vill säga alla aktiviteter, eller 

brist där av, som inte bidrar till att kundens efterfrågan blir tillgodosedd är slöseri. Liker (2009) presenterar åtta 

olika sorter av slöseri enligt: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Lager 

 Transport 

 Defekter 

 Omarbete 

 Rörelse 

 Outnyttjad kreativitet 

 

Att den värsta sortens slöseri är överproduktion inses genom att det direkt och indirekt kan påverka samtliga av 

de resterande sju typerna av slöseri. Överproduktion genererar fler transporter till ett växande lager och därmed 

ökat bundet kapital. Växande lager innebär att produkter riskerar att bli inkuranta eller att defekter i produkten 

inte upptäcks förrän ett stort antal har tillverkats. Defekta produkter leder onödvändig rörelse då problemet 

behövs lösas vilket sker genom omarbete, som i sin tur innebär väntan på omarbetade produkter. Den ökade 

arbetsbördan som överproduktion också innebär kan resultera i minskad kreativitet hos personalen. (Liker, 2009) 

Det är att dra det för långt att säga att roten till allt slöseri är överproduktion eller hävda att överproduktion 

skapar alla andra sorters slöseri. Men det poängterar vikten av att inte tillverka mer än vad som efterfrågas. En 

annan viktig poäng i jakten på slöseri är att inte dra den för långt. Ett flertal studier (Brännmark & Håkansson 

(2012), Longoni et al. (2013) och Koukoulaki (2013)) visar att människorna i produktionen blir överbelastade 

och psykiskt stressade av ständiga effektiviseringar, övervakning och ökad (monoton) arbetsbelastning. Mehri 

(2006) arbetade i tre år åt Toyotakonglomeratet och vittnar om hur dåligt lean, i praktiken, tar hand om sina 

anställda, något som även Pettersen (2008) påpekar. Bergh (2013) anser att jakten på effektiviseringar har lett till 

att grunden i lean glöms bort, nämligen kunden. Slutsatsen som kan dras är att det är bra att ifrågasätta om 

nuvarande arbetsmetoder är de bästa, men det får inte gå till överdrift då det är i slutändan människor som 

påverkas. 
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2.1.1 Styrprinciper inom lean 
Inom lean finns 14 styrprinciper som används för att ständigt förbättra företaget. Dessa principer beskriver 

förfarandet och tankegångar som ska finnas när problem ska lösas eller beslut fattas. De 14 principerna inom 

lean beskrivs av Liker (2009) och är: 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problemen så att det blir rätt från början. 

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalen delaktighet. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem 

bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 

 

Dessa 14 principer utgör den verktygslåda som behövs för att skapa ett långsiktigt stabilt och växande företag. 

Det är möjligt att endast använda sig av ett fåtal principer och lean-verktyg, men enligt Liker (2009) behövs alla 

principer tillämpas på hela företaget för att företaget långsiktigt ska växa. Det sistnämnda instämmer varken 

Thörnell & Widén (2008) (hänvisar till skillnader i kulturen) eller Petterson (2008) (påpekar de interna skillnader 

mellan olika lean-filosofer). Som i fallet med jakten på slöseri är de 14 principerna i grunden bra, men det gäller 

att anpassa dem till organisationen och situationen. 

2.1.2 Bosch Production System 
Baserat på lean-filosofin har Bosch utvecklat Bosch Production System (BPS) som beskriver vad företaget ska 

sträva efter och hur det ska uppnås. Grunden är att företaget ska leverera: rätt produkt i rätt mängd och rätt tid till 

rätt kvalité och rätt plats. (Bosch Rexroth AG (2013)) 

 

BPS är dels en uppsättning verktyg och dels en uppsättning av de mätvärden som företaget ska styras efter. På 

det övergripande planet finns tre typer av mätkategorier kvalité, kostnad och leverans, inom varje kategori finns 

ett antal mätpunkter (kallat indikatorer), se Figur T.1. 

 

 
Figur T. 1. Centrala mätetal inom BPS 

På detaljnivå bedöms varje produktionsenhet efter dess OEE-värde (Overall Equipment Effectiveness) som är ett 

mått på hur mycket av den planerade tillgängliga tiden som faktiskt använts till värdeskapande aktivitet. OEE 

kan även mätas som hur mycket av den planerade produktionsvolymen som faktiskt tillverkats  

 

      
                                     

                                     
   (1) 

 

Bosch anser att företag i världsklass har ett OEE-värde på mer än 85 % för hela sin verksamhet (Bosch Rexroth 

AG (2013)). Styrkan i OEE ligger i att den ger snabb återkoppling på processen och att sub-optimeringar inte 

påverkar det övergripande värdet, varför grundorsaken till problemet måste lösas för att förbättra värdet. Kritik 

mot att styra efter OEE riktar sig mot att det leder till överproduktion (Fast (2011)) och att värdet kan påverkas 
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med vad som planerad respektive faktiskt producerad tid ska innefatta (Jonsson & Lesshammar (1999)). Att låta 

OEE bero av tid innebär att enhetliga och tydliga definitioner av hur aktiviteter ska behandlas sätts, exempelvis 

hur sjukdomsfrånvaro eller reparationer behandlas. Ett OEE-värde som sätts efter tillverkningsvolym innebär 

högre värde för mindre ansträngning, men säger samtidigt mindre om processens effektivitet. 

2.2 Planeringssystem 
Planeringsarbete är något som sker i alla företag/organisationer och på ett flertal olika nivåer med olika detalj 

fokus. På högre nivåer beskriver planeringen uppskattad försäljningsmängd av en produktfamilj och strategisk 

framtid för dem. Prognosen för produktfamiljer bryts ned till ett behov av varje produkt inom en produktfamilj 

och vilka kapacitetskrav som ställs för att kunna leverera detta för en given tidsperiod. Därefter erhålls ett vecko- 

och dagsbehov av artiklar, i högproduktiva processer kan artikelbehovet sättas per timme. (Arnold (2012)) 

 

Alla planeringar har ett visst mått av osäkerhet och behöver vara redo att, inom vissa ramar, förändras. Dock kan 

planeringen inte förändras för kort varsel. Zonen då inga (undantaget extremsituationer) förändringar i 

planeringen får ske benämns fast zon och dess tidsmässiga längd beror bland annat på planeringshorisonten och 

detaljnivån. På verkstadsgolvet kan det röra sig om ett skift framåt. Successivt övergår den fasta zonen till en 

halvflytande där förändringar kan ska utan att det behöver vara extremsituationer. För verkstadsoperatörer kan 

den halvfasta zonen vara närmaste veckan. Den period då ingenting är fastställt eller säkert är den flytande 

zonen, ordrar kan läggas och dras tillbaka. På verkstadsgolvet motsvarar denna zon tidsperioder mer än en 

månad framåt, mest troligt finns det arbete att göra men det är inte säkert vad och vi vilken omfattning. (Arnold 

(2012)) 

 

Planeringar läggs enligt två olika metoder: framåt- respektive bakåtplanering. Bakåtplanering innebär att utifrån 

ett givet leverensdatum och kända processtider så beräknas vilken tid som arbetet måste påbörjas för att hinna 

klart i tid. Fördelen med denna planeringsmetod är att mindre lager byggs upp för att komponenten behövs i 

nästa processteg, samt att produkten inte blir klar innan den behövs. Metoden behöver stabila processer och 

förlitar sig på att materialflödet inte hindras då detta innebär sen leverans. Framåtplanering angriper situationen 

från motsatt håll genom att utgå från att arbetet startar nu och beräknar därefter när leverans kan ske som 

tidigast. Metoden kan innebära att ett färdigvarulager byggs upp på grund av att produkten är klar innan kunden 

efterfrågar den. Fördelen med framåtplanering är att det ger information om när en produkt kan levereras som 

tidigast och kan därför användas vid brådskande leveranser. Oftast används en kombination av bakåt- och 

framåtplanering för att schemalägga fabriksproduktionen. Det ger möjlighet att kombinera tillverkningen av 

ordrar (och därmed minska antalet omställningar), viss säkerhetsmarginal för oväntade händelser och möjlighet 

till jämnare arbetsbelastning.(Arnold (2012)) 

2.2.1 Benchmarking 
Operationsavdelningar på sjukhus kategoriserar sina patienter i två grupper inplanerade och akuta. De som är i 

den akuta kategorin behöver inte vara akuta i det avseendet att de måste behandlas genast utan är snarare ett 

uttryck för att de inte är planerade. På övergripande nivå planeras patienter in av en koordinator som bland annat 

tar hänsyn till patient prioritering, läkarkompetens och snabbhet, tid på dygnet och året samt att ett maximalt 

antal av en viss operation kan genomföras per tidsperiod. Koordinatorn ser endast de patienter som kan planeras 

i förväg och behöver därför lämna visst utrymme för akuta operationer. Dessa patienter ser akutläkaren till att de 

får en operationstid baserat på patientens tillstånd och beläggningen av avdelningen. De prioriteras antingen in 

före någon planerad operation, opereras vid dagens slut eller blir planerad för framtiden av koordinatorn. Om 

bara planerade patienter finns så tar läkaren den som är planerad för den aktuella tidpunkten. (Ebert (2014)) 

 

Fabriken på Bosch Rexroth Mellansel har flera tillverkningsenheter som teoretiskt kan tillverka samma artikel 

men för att minska antalet omställ och lättare kunna planera tillverkningen har maskinerna specialiserat sig på 

vissa artiklar. Tillexempel Howa 1 och 4 som fysiskt står bredvid varandra och kan ta samma arbeten, men inte 

gör det för att planeringen blir enklare om den enbart har specialiserade maskiner. Problem som kan uppstå är att 

ritningsrevisioner inte är uppdaterade och att det blir ett ”vi och dem”-förhållande maskinerna emellan. 

Dessutom finns det risk för ojämn arbetsbelastning vilket är fallet för maskinerna som betecknas FMS 1, 2 och 3. 

De maskinerna kan också ta samma arbeten och gör det idag, men det pågår arbete om att dela upp artiklarna på 

olika maskiner. Anledningen till att det inte är genomfört är att arbetsbelastningen kommer att bli ojämnt 

fördelad, vilken kan lösas genom att låta personalen rotera mellan maskiner. (Lumio (2014)) 

2.3 Köteori 
Köteori beskriver processer där kunder anländer till ett system och betjänas enligt stokastiska processer. Kunder 

anses komma till systemet med frekvensen λ där de sedan betjänas enligt först in först ut och betjäningstiden 
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betecknas µ (se Figur T.2). En kund som inte kan betjänas placeras i kö, kön kan växa mot oändligheten men om 

λ < µ inte bli oändlig. Teorin antar att kundbetjäningen sker direkt när betjäningsnoden är ledig. 

 

 
Figur T. 2. Principiell skiss över ett köteorisystem. 

Ett system med en betjäningsnod betecknas M/M/1-system, om flera betjäningsnoder existerar betecknas 

systemet M/M/n. Att λ < µ innebär att systemet betjänar kunder snabbare än de ankommer, om så är fallet 

beräknas medelantalet i systemet, E(V), och medeltiden i systemet, E(W), för ett M/M/1-system enligt ekvation 

(2) och (3). (Råde & Westergren (2003)) 

      
 
  

       
      (2) 

      
 

        
      (3) 
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3. Metod 
Detta kapitel avser att behandla genomförandet av examensarbetet och de metoder som används i arbetet. 

Kapitlet inleds med projektplaneringen och beskrivning av hur informationsinsamlingen gått till. Därefter 

presenteras begreppet värdeflödesanalys och hur Bosch arbetar med det. Kapitlet avslutar med att behandla 

genomförandet av pilottest. 

3.1 Projektplanering 
Under examensarbetets inledningsfas upprättades en projektplan som beskrev arbetets genomförande och vilka 

moment som ska genomföras. Syftet med projektplanen var att erhålla milstolpar och förtydliga hur mål och 

leverabler ska uppnås. Från projektplaneringen framgick även vilka problem som väntades, hur de var tänkta att 

lösas och alternativa tillvägagångssätt för att nå fram till målet. Tabell M.1visar projektplaneringen i 

sammanfattad form där ingående moment beskrivs i tid och mål. 

 
Tabell M. 1. Projektplaneringen sammanfattad från projektplanen skriven innan examensarbetets start. 

 Startdatum Mål 

Uppstart 27/1 

Godkänd projektplan. 

Godkänd opponering. 

Se mätrummets funktion relativt fabriken och kundens. 

Litteraturstudie 10/2 
Påläst inom områdena: lean-principer, BPS, simuleringsverktyg, 

planeringsmetoder. 

Nulägeskartläggning 3/3 
Förstå hela flödet till och från mätrummet. 

Schematiska bilder över flödet 

Modellering 7/4 
Beskriver nuläget. 

Utvärdera olika planeringssystem. 

Utvecklingsförslag 12/5 8 förslag till förbättringar och fortsatt arbete. 

Redovisning 26/5 
Rapportfärdigställande. 

Redovisningar. 

3.2 Informationsinsamling 
Generellt kan datainsamlingsmetoder delas in i två huvudgrupper kvantitativ respektive kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden söker svaret genom hård data och det som är mätbart medan den kvalitativa finner svaren 

genom mjukare värden och uppskattningar. Styrkan i kvantitativa metoder är att sökvägen är mätbar, mer 

konsekvent och kan därför verifieras. Svagheten med kvantitativa metoder är att de inte detekterar uppfattningar 

och känslor från operatörer, vilket kvalitativa undersökningar kan göra. För att dra nytta av deras styrkor på bästa 

sätt användes både kvantitativa och kvalitativa metoder i examensarbetet. De metoder som användes presenteras 

nedan. 

 Intervjuer – Har skett med berörda parter inom mätrummet, produktionsoperatörer, driftschefer samt 

annan personal som har insikt i dagens materialflöde. Metoden är användbar för att den ger svar på 

vilka standarder och vilken systematik som finns men som ej är dokumenterad. Metoden ger också 

information om hur flödet i fabriken uppfattas och uppslag på hur den kan förbättras. 

 Mätprotokoll – Mätrumsoperatörerna daterar idag vilka komponenter varje maskin arbetat med genom 

att notera när arbetet med en komponent startar samt avslutar. Operatören noterar även vilken typ av 

mätning (rutinkontroll eller utfallsprov) och om något har påverkat arbetet. Zeissmaskinerna skapar 

efter varje mätning ett mätprotokoll där det framgår hur lång tid det tog att köra programmet. Datan 

beskriver i grova drag aktiviteten i mätrummet. 

 Affärssystem – Bosch använder affärssystemet AXSAP. Där dokumenteras vilka komponenter som bör 

gå genom mätrummet innan de monteras till en motor och från vilken enhet komponenten kommer. 

Genom att studera AXSAP erhålls information om vilka komponenter som bör gå genom mätrummet 

och hur mycket de belastar mätrummet. 

 Tidsstudier – För de aktiviteter som inte framgår av mätprotokoll och för verifikation av de uppgifter 

som erhålls vid intervjuer kommer tidsstudier att genomföras. Dessa har skett diskret för att inte 

påverka, men samtidigt ärligt för att bevara trovärdigheten. Resultatet är användbart i simuleringsmiljön 

för att beskriva ställtider och inaktivitet. 

 Litteraturstudier – I de situationer teoretisk bakgrund behövdes, har artiklar lästs vilka erhållits genom 

sökning i LTU-Primo. Sökord som lean, production, planning system, queue theory, effect, negative, 

health och OEE. 
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Att ett flertal olika metoder för informationsinsamling användes är för att metoderna kompletterar varandra i 

frågan om vilken information de ger. Flera källor innebär att de kan verifiera varandra och ge slutresultatet högre 

reliabilitet. Reliabilitet anger hur väl mätningen mäter det den mäter (Nationalencyklopedin reliabilitet), vilket 

inte ska förväxlas med hög validitet som betyder att mätningen mäter det den avser att mäta 

(Nationalencyklopedin validitet). Förhållandet mellan validitet och reliabilitet beskrivs i Figur M.1. För att öka 

reliabiliteten i arbetet är det viktigt att de frågor som ställs inte är tvetydiga och för ökad validitet gäller det att 

ställa rätt frågor. 

 

 
Figur M. 1. Skillnader mellan reliabilitet och validitet. A) låg reliabilitet och validitet, B) hög reliabilitet men låg 

validitet, C) hög reliabilitet och hög validitet 

3.3 Värdeflödesanalys 
Alla aktiviteter i en produktion kan sorteras in i tre kategorier beroende på aktiviteten och vad kunden behöver 

av sin produkt. 

 Värdeskapande aktivitet 

 Icke värdeskapande men nödvändig aktivitet 

 Icke värdeskapande och onödvändig aktivitet 

 

Utav de aktiviteter som pågår från order till leverans av en produkt är det oftast en liten del av den totala tiden 

som genererar värde för kunden. När en produktion behöver bli effektivare är förfarandet ofta inriktat på att 

minska den värdeskapande tiden. Det är en ineffektiv och dyr metod för att minska den totala ledtiden. Resultatet 

blir inköp av ny utrustning och den totala ledtiden minskar med någon minut. (Liker (2009)). 

 

Bosch Production System (BPS) har utvecklat ett eget system för hur värdeflödesanalyser av nuläget och 

framtidsvisionen av flödet ska beskrivas, benämnda Value Stream Mapping (VSM) respektive Value Stream 

Design (VSD). Examensarbetet behandlar främst förbättringar i nuvarande flöde (VSM), men för att veta vad 

som innebär en förbättring behöver ett mål existera, målet är i detta fall synliggjort via VSD. Metodologin 

bakom VSM och VSD visas i Tabell M.2 

 
Tabell M. 2. Hållpunkter vid genomförande av VSM och VSD (Bosch Rexroth AG (2013)). 

Value Stream Mapping Value Stream Design 

1. Samla kundbehov 1. Beräkna takttiden 

2. Undersök produktionsenheten 2. Eftersträva kontinuerligt flöde 

3. Samla relevant data 3. Synkronisera processer 

4. Rita produktflödet 4. Bestäm triggerpunkter 

5. Rita in leverantörsflödet 5. Utjämna arbetsbelastningen 

6. Rita in informationsflödet 6. Eftersträva dragandesystem 

7. Beräkna ledtid och lean index 7. Eftersträva FIFO-prioritering 

 8. Minska PIA och lager 

3.4 Pilottest 
Inom ramen för arbetet är ett pilottest genomfört och utvärderat. Detta innebär att systemet på försök har 

implementerats i den dagliga verksamheten. Målet med det är att undersöka hur systemet fungerar i skarptläge 

för att det inte går att förutse alla möjliga händelser i utvecklingsstadiet. Ett pilottest betyder ofta en mindre 

arbetsinsats och resursåtgång än en fullskalig implementering som ställer högre krav på dokumentation, 

säkerhetsanalyser med mera. 
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Pilottestet startade vecka 19 inför vilken regelverk och instruktioner var skrivna samt information gått ut till 

berörda parter. Att utvärdera ett helt nytt system på två veckor är inte optimalt med tanke på att en 

inkörningsperiod kan vara längre än så och att systemet inte är stabilt förrän efter inkörningsperioden (Robinson 

(2004)). Dock kan indikationer på hur systemet fungerar erhållas och kommentarer från operatörer kring 

förbättringsförslag bli utvärderade. Förfarandet är i enlighet med lean-filosofin och BPS både i avseende att 

ständigt göra små förbättringar och att skapa delaktighet hos personalen. Efter åtgärder av problem och 

synpunkter som uppkom under första pilottestetet är det möjligt att påbörja ett nytt pilottest där systemet blir 

utvärderat över en längre tid. Då kan en viss stabilisering kring ett normalläge ske och fler oväntade situationer 

kommer att påfresta systemet, vilket är möjlighet för förbättringar och utvecklandet av en stabilare planering. 

 

Tillvägagångssättet för att få genomföra ett pilottest var att först presentera systemet för handledaren och 

närmsta chef. Nästa steg var att genomföra en riskanalys av ett eventuellt försök. I riskanalysen deltog 

handledare, närmsta chef, mättekniker samt en mätrumsoperatör. I riskbedömningen (se Bilaga 1) bedömdes 

planeringssystemets funktion och robusthet, men framförallt hur mätrumsoperatörerna kan reagera på införande 

av ett schema, om regelverket är otydligt, om placeringen samt utformningen av planeringstavla och hur övriga 

operatörer kan reagera på systemet. I de fall där så krävdes åtgärdades dessa punkter i möjligaste mån och för de 

som inte kunde åtgärdas var beslutet att uppföljning ska ske. I samband med riskbedömningen blev 

mätrumsoperatörerna informerade om det fullständiga planeringssystemet samt planerna kring ett pilottest. Detta 

för att de ska kunna förbereda sig och kunna upptäcka möjliga problem så att de blev åtgärdade i tid. Efter 

riskanalysen gick arbetet in i en informationsspridningsfas där planerare, verkstadschefer och samordnare (första 

linjens chefer) blev informerade om kommande pilottest, främst för att de dels skulle veta vad som kommer att 

pågå. Men också för att ge kommentarer, sitt godkännande och för att föreslå informationskanaler till 

operatörerna. Till sist blev operatörerna informerade genom bland annat arbetsplatsträffar, informationsbrev, tv-

skärmar, informella och formella möten samt att praktiskt testa planeringssystemet. Att informationen gått ut på 

så många sätt är för att så många som möjligt ska veta om det. Samtidigt som operatörer informerades även 

tjänstemän på R&D om pilotestet och att de behöver visa mer hänsyn till mätrumsoperatörerna och deras arbete. 

 

Under pilottestet inledande fas behöver det särskilt mycket uppmärksamhet. Trots att information gått ut och 

instruktioner fanns vid planeringstavlan så uppkommer oförutsedda saker och operatörer glömmer bort. 

Mätrumsoperatörerna behöver stöttning och bli kontrollerade så att de inte faller tillbaka eller tummar på 

reglerna. Ju mer systemet kommit igång och samtliga är införstådda desto mindre behöver följsamheten 

kontrolleras och därmed startade databehandlingen. Databehandlingen har skett i Microsoft Excel samt Minitab. 

3.4.1 Mätetal 
För att kunna avgöra hur bra planeringssystemet är behöver det finnas väl utvalda mätetal som ger information 

om systemets funktion. Fel mätetal leder till suboptimering och att arbetet med ständiga förbättringar av 

processen antingen är rent slöseri med arbetskraft eller leder till felaktiga åtgärder. Mätetalen bör även på ett 

objektivt sätt kunna ge information om det nya arbetssättet är bättre än det tidigare. Med utgångspunkt från dessa 

principer om utformande av mätetal är följande mätetal använda och rangordnade för att studera 

planeringssystemets funktion: 

1. Medelledtiden från ankomst till utleverans av artikeln. 

2. Andel artiklar som går ut enligt planerat från systemet. 

3. Antalet släpande artiklar. 

4. Antal omprioriteringar. 

 

På grund av att medelledtiden genom mätrummet är det som produktionen (mätrummets kund) upplever är 

medelledtiden det viktigast mätetalet för att avgöra hur bra planeringen är. Mätrummet är inte en tillverkande 

enhet som ska leverera enligt just-in-time-principer utan är mer av en serviceenhet som ska tillmötesgå 

kundefterfrågan så snabbt som möjligt. Minimal ledtid existerar när mätrummet kan mäta alla artiklar direkt och 

sålunda har en mätmaskin för varje tillverkandeenhet, detta är troligen inte väl investerade pengar och därför är 

medelledtiden en kompromiss mellan mätbehovet och kostnaden för mätkapacitet. I Bilaga 2 visas processtiden 

genom mätrummet för alla egentillverkade artiklar, för den upplevda ledtiden genom mätrummet finns ingen 

eller mycket bristfällig data. Tiden då en artikel är färdigmätt finns tillgänglig i mätprotokoll, men tidpunkten då 

artikeln startade sin väntan på uppmätning finns ej dokumenterad. Den allmänna uppfattningen är att mätrummet 

tar för lång tid på sig men någon tidsangivelse ges ej.  

 

Det andra mätetalet anger hur stor andel av artiklarna som går igenom mätrummet som de först var planerade. 

Vilket påverkas av antalet omprioriteringar och dess inverkan på planeringen, men också av hur stor möjlighet 

mätrumsoperatörerna har att arbeta ikapp släpande artiklar. Mätetalet kan sålunda ange hur känsligt 

planeringssystemet är för förändringar och oförutsedda händelser. En hög andel artiklar som blir kontrollerade 
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enligt planerat är positivt både för att systemet då är okänsligt och för att kunderna (övriga operatörer) inte 

riskerar att artikeln blir försenad. Dock är det inte enbart positivt om andelen är för hög då detta antyder på att 

systemet har för stora säkerhetsmarginaler och därmed har mycket kvar till det att optimum är detekterat.  

 

Antalet släpande artiklar är ett komplementmått till ovanstående mätetal. Ett stort antal släpande artiklar betyder 

att planeringssystemet är för snävt konstruerat, att artiklar har placerats i fel tidskategori eller att kategorin har 

för lite utrymme. Idag finns ingen planering för när artiklar ska bli mätta, därför är det inte möjligt att beräkna 

antalet släpande artiklar. En potentiell mätmetod hade varit att antaga att mätrummet ska hinna mäta allt som 

inkommer under en vecka på en vecka. Då hade släpet kunnat mätas på måndag morgon, men historisk data för 

det existerar inte. 

 

Omprioriteringar från principen först in först ut är i grunden dåligt då alla artiklar ska ha samma värde i 

mätrummet. Att omprioriteringar ändå kommer att behövas är troligt, men beror inte till största del på 

mätrummet och arbetet där utan på föregående processer. Detta mätetal indikera på hur bra fabrikens 

huvudplanering är, om tillverkningsprocessen är pålitlig och om mätrummets planeringssystem är väl utformat. 

Antalet omprioriteringar kan även förklara varför andel artiklar som går ut enligt planerat är lågt.  
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4. Resultat 
Detta kapitel avser att behandla de resultat som framkommit under arbetets genomförande. Kapitlet inleds med 

att beskriva nuläget i förhållandet mellan tillverkningsenheterna och mätrummet, vilket inbegriper 

arbetsmetoder, kontrollfrekvenser och mätrumsbeläggning. Därefter beskrivs planeringssystemets utformning 

och funktion. Kapitlet avslutar med att beskriva hur pilottestet är genomfört och dess resultat. 

4.1 Nulägesbeskrivning 
I nuläget är maskinparken på Bosch Rexroth Mellansel grupperad i tillverkningsenheter (en eller flera maskiner) 

och efter vilken motortyp de tillverkar. Varje enhet får veckovisa produktionsplaneringar som de därefter har 

eget ansvar för att leverera efter. Undantaget är mätrummet som inte har någon planering för vilka artiklar som 

ska bli kontrollerade. I många fall är det tillverkningsenheterna själv som avgör när, hur ofta och vad den ska 

skicka till mätrummet. Frekvensen har operatörerna bestämt baserat på erfarenhet om den enskilda 

maskinstabilitet och om bearbetningen har uppträtt som den ska. Vid maskinhaveri skickas ett extra antal bitar 

till dess att maskinen anses vara stabil nog för att återgå till sitt standardsystem (se Tabell R.1). För att få en 

överblick är kontrollsystemen indelade i tre grupper: 

 Mängdbaserat - Systemet används av de enheter som har höga toleranskrav på sina komponenter och 

därmed frekvent behöver få dem kontrollerade efter en tillverkad mängd. Enheter som använder detta 

system är Kehren 1 & 2 (första och sista bit vid ombryning av slipskiva), Okuma APC (var 28:onde 

bit), Emag 1, 2 & 3 (första per index ca 440 st/index) och Index (var 50:onde bit). 

 Omställsbaserat – De tillverkningsenheter som skickar första bit vid omställning anser att deras process 

är tillräckligt stabil/repetitiv att första bit kontroll räcker för att godkänna hela batchen. Gildemeister är 

den maskin som renodlat använder detta system och genomför 14 omställningar per vecka. 

 Tidsbaserat – Att använda detta system för när komponenter ska bli kontrollerade är en riskabel metod 

då det inte har någon koppling till tillverkningsprocessen. Detta förutsätter en mycket stabil process, där 

kontrollen i mätrumemt har (enligt operatörerna) oklart syfte. Systemet tillämpas av Howa 1 & 2, FMS 

1, 2, 3 & 5 samtliga kontrollerar en bit per vecka. 

 
Tabell R. 1. Kontrolleringssystem för enheter som tillverkar komponenter för CA-motorer. För övriga enheter se 

Bilaga 2. 

Tillverkningsenhet Tillverkar Kontrolleringssystem 

APC Fräst kamring Första per tillverkad pall, 1/28 tillverkade. 

Emag Kolv Första per index, ≈ 1/440 tillverkade. 

Gildemeister Gavel Första per omställ, ≈ 2 gånger per dag. 

Howa 1 Svarvat anslutningsblock Första per omställ, ≈ 1 gång per vecka. 

Howa 4 Svarvat cylinderblock En gång per veckan. 

Index Planslid Första per omställ, ≈ 1/50 tillverkade. 

Kehren 1 & 2 Slipad kamring Första och sista vid skärpning, 2/15 tillverkade. 

FMS 1, 2, 3 & 5 Fräst anslutnings- & cylinderblock En gång per veckan. 

4.1.1 Arbetsmetoder och ledtid 
När artiklar ankommer till mätrummet placeras de i en gemensam kö varifrån de behandlas baserat på 

mätrumsoperatörens uppfattning av prioritet. Kön är uppdelad på två olika platser baserat på artiklarnas storlek. 

Uppdelningen innebär att de mindre artiklarna blir snabbare kontrollerade. På grund av närheten mellan 

lagerplatsen och ena mätmaskinen (MMZ:n) blir dessa artiklar i större utsträckning av den mätmaskinen. I 

mätrummet finns även en paniktavla där endast planerare får skriva upp artiklar som är prioriterade. Planerarna 

ska därför ha den övergripande blicken för vilka artiklar som kan prioriteras före andra. Prioriteringen är bland 

annat baserad på behovet av artikeln hos monteringsavdelningen, produktutvecklingsprojekt, kundgarantiärenden 

med mera. Paniktavlan fungerar i den utsträckningen att det som står där snabbt blir kontrollerat, problemet med 

den är att den används för frekvent och mätrumsoperatörerna blir störda av ständiga omprioriteringar. 

 

De arbetsmoment som mätrumsoperatören genomför på varje artikel och dess tidsåtgång visas i Figur R.1. 

Kategorierna är definierade enligt: 

 Förflyttning – Det att förflytta artikeln från köplatsen till en plats där den tvättas eller från mätmaskinen 

till utgående avhämtningsplats. Sker förflyttningen för hand är tidsåtgången satt till 1 min. Vid 

nyttjande av gaffeltruck är tidsåtgången 5 min och för handtruck är den 3 min. 

 Tvättning – För att detaljer inte ska bli felaktigt underkända på grund av smuts blir de tvättade innan de 

placeras i mätmaskinen. Tvättningen sker för hand och tidsåtgången beror på artikelns komplexitet och 

vad som ska kontrolleras. 
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 Riggning – Den tid det tar att göra mätmaskinen redo för artikeln och att flytta artikeln från 

tvättstationen till mätmaskinen. Tiden är främst baserat på om riggning av artikeln sker för hand eller 

om traverslyft krävs. 

 Mätning – Tidsåtgången för att kontrollmäta en artikel beror på vilka egenskaper som ska kontrolleras. 

Angivna tider är de längsta tider som angivits i mätprotokoll. Att det är den längsta tiden är på grund av 

att vid ommätningar skrivs den ursprungliga mättiden över av mättiden för ommätningen. 

 Ommätning – Ommätning kan ske av valfria artikelegenskaper om den ursprungliga mätningen inte ger 

förväntat eller rimligt resultat. Baserat på antal protokoll som ej har en fullständig mättid och hur lång 

ommätningstiden är har varje komponent erhållit en ommätningstid. 

 

 
Figur R. 1. Value Stream Mapping för artiklar till CA-motorer. Processtider för övriga artiklar visas i Bilaga 2. 

Utifrån dessa insamlade data är processtiden för varje komponent erhållen. För att verifiera denna tid är den 

jämförd med de protokoll (staketmätning) som mätrumsoperatörerna själva har fört över hur lång tid det tar för 

en artikel att passera genom mätrummet. I de fall staketmätningen för artikeln ej existerat är en tid uppskattad 

genom jämförelse med liknande artiklar. Processtiderna erhållna från value stream mapping och 

staketmätningarna har i de allra flesta fall stämt överens. De artiklar som stämt dåligt överens har varit ovanliga 

artiklar där få datapunkter kunnat jämföras. För att i ett senare skede inte riskera överbeläggning av mätrummet 

har dessa ovanliga artiklar antagits ha en processtid närmare de övre datapunkterna som erhållits. 

 

Det som operatörer upplever som mätrummets ledtid (från inlämnat till avhämtat) består av följande tre 

komponenter: 

 Längden på kön in till mätrummet. 

 Processtiden i mätrummet. 

 Väntan på att artikeln hämtas från mätrummet. 

 

Tiden som förflyter från det att mätrummet har ett mätresultat och betraktar sitt arbete som avklarat till det att 

någon hämtar artikeln kan vara flera timmar. Detta är en tid som genom kommunikation (tillexempel via 

interntelefon) kan minska, vilket skulle minska den upplevda ledtiden och frigöra golvyta i och kring 

mätrummet. Idag kontaktar mätrummet den tillverkande enheten direkt efter erhållet mätresultat om resultatet är 

underkänt och om bearbetning av artikeln pågår. Detta anser enheten vara bra, men de efterfrågar lika snabb 

respons även på godkända artiklar. Processtiden genom mätrummet består av de moment som visas i Figur R.1 

Om mätrummet kan anses ha en (för slutkunden) värdeskapande aktivitet är det när mätmaskinen arbetar. Denna 
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tid står redan för majoriteten av ledtiden och det som kan tjänas genom bättre utformade mätprogram är i 

storleksordningen 1-5 %. Det som däremot har potential att korta ledtiden är parallellt arbete, det vill säga när 

mätmaskinen arbetar så kan operatören ta in, rengöra och förbereda riggning av nästa artikel. Idag är det inte 

standard att arbeta på det sättet, vilket innebär ett stort tidsslöseri. Kölängden in till mätrummet är den 

komponent som påverkar den upplevda ledtiden mest. Vid ett extremfall fanns 58 artiklar i kö, normalt varierar 

dock antalet mellan 2 och 13. Genom att bättre koordinera när varje tillverkande enhet skickar till mätrummet är 

det möjligt att få ett jämnare inflöde och därmed en kortare väntetid. Ett annat förfarande är att 

mätrumsoperatörerna själva hämtar (eller beställer) den artikel som de ska kontrollera (se kapitel 4.2 

Planeringssystem). Vilket innebär att mätrummet kan planera arbetsdagen och inte blir störda av 

omprioriteringar. Men för att det systemet ska fungera bättre och med förutsägbarhet så krävs tydliga regler. 

Kölängden in till mätrummet kan även reduceras genom att se över hur ofta olika artiklar behöver kontrolleras. 

Detta skulle innebära högre kontroll på instabila processer och mindre på stabila, totalt sett kan en längre 

arbetsbelastning erhållas (se kapitel 5. Utvecklingsförslag och 7. Rekommendationer). 

 

Värdeflödesanalyser visar att det är stora skillnader i hur snabbt artiklar blir betjänta. De arbeten som uppfattas 

som tråkiga eller inte brådskande får vänta betydligt längre än andra som blir uppmätta omgående. Tabell R.2 

visar att ledtidsmedlet genom mätrummet idag är 40,0 h och att 95 % av artiklarna blir mätta inom 22,9 – 53,1 h. 

Datamängden är 42 artiklar men representativ för senare jämförelse med implementerat planeringssystem då det 

är genomförd i närtid och efterfrågan är stabilare under kortare perioder. 

 
Tabell R. 2. Total medelledtid och tillhörande konfidensintervall med 95 % konfidensgrad. 

Antal mätta artiklar 42 

Medelledtid [h] 40,0 

Undre konfidensintervall [h] 22,9 

Övre konfidensintervall [h] 53,1 

4.1.2 Mätrumsbeläggning 
Bosch Rexroth Mellansel tillverkar sex olika motortyper: CA, CB, CBP, CBM, MA och VI. För att minska 

mängden motortyper att behandla har CB, CBP och CBM betraktats som en motortyp och benämns CB. Från 

värdeflödesanalyser och intervjuer framgår att inkommandekön sakta ökar under vardagar för att under helgen 

bearbetas bort och måndag morgon vara obefintlig. Mätrumsoperatörerna anser att det är de ständiga 

omprioriteringarna under vardagar som är anledningen till att kön växer under vardagarna. Troligare är dock att 

mätrummet under vardagar är överbelastat för att sedan under helger vara underbelastat, vilket i stort innebär att 

beläggningen inte är tillräckligt utjämnad. Utifrån Tabell R.1 och Bilaga 2 har beläggningen på mätrummet 

beräknats, denna framgår av Figur R.2. För att verifiera rimligheten är det möjligt att jämföra med ett flertal 

olika källor (se Tabell R.3). 

 
Figur R. 2. Fördelningen av mätrumsbeläggningen mellan olika motortyper. 
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Tabell R. 3. Procentuell fördelningen av mätrumsbeläggningen mellan olika motortyper baserat på flera 

undersökningsmetoder. 

 CA CB MA VI Övrigt 

Staketmätning nr 1 (antal) [%] 49 18 13 11 9 

Staketmätning nr 1 (h) [%] 38 19 12 15 16 

Staketmätning nr 2 (antal) [%] 15 11 6 4 65 

Montering (antal) [%] 68 16 4 12 - 

Planering (antal) [%] 71 15 2 11 - 

Mätprotokoll (antal) [%] 42 29 18 11 - 

Beräkningar (h) [%] 35 35 14 10 6 

 

Jämförelser mellan de andelar som baseras på antal och de som baseras på tid är vanskligt då motortyperna har 

olika långa ledtider i mätrummet. En motortyp som till antal står för litet antal komponenter bör stå för ett litet 

antal timmar. Förklaringen till varför MA och VI står för 15 % av de monterade motorerna men 25 % av 

tidsbeläggningen av mätrummet är att så få tillverkas. Med en första-bit-kontroll där batchstorleken är två 

enheter innebär att hälften av allt tillverkat också blir kontrollerat. Att CB-motorerna sett till tidbeläggningen står 

för stor andel beror också på att allkontroll utförs på samtliga komponenter, vilket tar lång mättid då alla 

ritningsmått ska kontrolleras. Den egna staketmätningen (nr 2 i Tabell R.3) är genomförd under en period då det 

var extremt mycket artiklar till ett produktutvecklingsprojekt som behövde bli kontrollerat, vilket förklarar att 

övrigt kategorin där står för störst andel. Trots det stämmer andelarna mellan motortyperna väl med övriga 

mätmetoder. Förklaringen till varför staketmätning [h] och beräkningar [h] visar stora skillnader i CB-

beläggningen kan vara att staketmätningen är genomförd under en tidsperiod då fler CB-motorer blev 

tillverkade. Vilket med dess ledtid genom mätrummet ger stort utslag på mätrumsbeläggningen. Övrigt kategorin 

skiljer sig mellan staketmätning [h] och beräkningar [h], vilket kan förklaras med att i staketmätningen innefattar 

ankommandegods, operatörsutbildningar och maskinkalibrering medan beräkningarna endast tagit hänsyn till 

maskinkalibrering. Anledningen till det är att övriga parametrar inte varit möjlig att erhålla ett värde på. 

 

Då CA-motorerna står för den största andelen av mätrumsbeläggningen är dess ingående komponenter närmare 

studerade. Figur R.3 och Figur R.4 Figur R. 4visar vilka komponenter som tar mest tid i mätrummet och hur den 

varierar med olika tillverkningstakter. Här framgår att kontroller som är baserade på tillverkningsmängd 

(kamring, kolv och planslid) linjärt ökar sin beläggning av mätrummet med antalet tillverkade motorer och är 

oberoende av tillverkningstakten. Detta stämmer väl med logiken om att de skickar just baserat på ett tillverkat 

antal. Den komponent (gavel) som har en kotrollfrekvens baserad på omställ är vansklig att räkna på då det inte 

är säkert hur tillverkningstakten påverkar antalet omställ. Maskinen kan vid ökad takt antingen tillverka fler per 

omställ eller fortsätta med samma antal och därmed göra fler omställ. Troligen kommer inte antalet omställ att 

öka då det innebär mer arbete för operatören. Det tidsbestämda kontrollsystemet (anslutnings- och 

cylinderblock) kommer inte att skicka fler artiklar om tillverkningstakten ökar. Detta är ett riskabelt förfarande 

men innebär att antalet kontrollerade per motor minskar med ökad takt.  
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Figur R. 3. Mätrumsbeläggningen i timmar per vecka för CA-motorer beroende på olika tillverkningstakter. 

 
Figur R. 4. Mätrumsbeläggningen i minuter per tillverkad motor för CA-motorer beroende på olika 

tillverkningstakter. 

Mätrummet är idag bemannat enligt 2-skift-helg med två mätmaskiner, vilket innebär att mätrummet har en 

nominell kapacitet på 198 h/v (enligt kollektivavtal 5946 min/v eller 30 h/v/person). 198 h/v innefattar den tid då 

operatören ska vara tillgänglig, mätmaskinen har dock möjlighet att mäta även om operatören är på rast. De 

tillverkande enheterna på Bosch Rexroth Mellansel antages ha en tillgänglighet (OEE-värde) på 80 % och då 

mätrummets tillgänglighet inte bör skilja från övriga enheter så är ett samma värde antaget. Detta ger en 
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nettokapacitet på 158 h/v för mätrummet. Genom att kombinera data från Figur R.2 och Figur R.3 är det möjligt 

att beräkna hur många timmar per vecka som mätrummet har arbete (totalbeläggning, TB): 

    
                    

                     
  

  

    
            (4) 

Vilket ger en total mätrumsbeläggning på 103 h/v eller att 52 % av den nominella kapaciteten används, samt att 

55 h/v finns kvar att för att nå maximal nettokapacitet. Detta antyder att mätrummet inte har en överbeläggning. 

Samma beräkning för en tillverkningstakt på 120 motorer/vecka ger en total mätrumsbeläggning på 149 h/v 

vilket fortfarande är under nettokapaciteten. Att ha i åtanke är att även om antalet tillverkade CA-motorer ökar så 

kommer också andelarna i Figur R.2 bli annorlunda då monteringen har begränsad monteringskapacitet. 

Genom att minska sin ställtid mellan mätning av olika artiklar kan mätrummet utnyttja den tillgängliga tiden mer 

effektivt mot vad som är dagens arbetsstandard. Med data från Figur R.1 är det möjligt att beräkna hur stor andel 

av tiden för varje komponent till CA-motorn som mätmaskinen inte mäter komponenten (αx), enligt: 

 

   
                      

                    
       (5) 

 

I Tabell R.4 är denna andel redovisad för samtliga komponenter. Där framgår även hur mycket tid per 

komponent som inte behöver uppta tid från mätmaskinen. Mätrumsbeläggningen är från Figur R.3 och gäller för 

en tillverkningstakt på 120 motorer/vecka. 

 
Tabell R. 4. Icke-värdeskapande tid i mätrummet för CA-motorn med takt 120 motorer/vecka. Processtid är den 

totala tiden som arbete med artikeln sker. 

 Anslutningsblock Cylinderblock Gavel Kamring Kolv Planslid 

Processtid 

[min] 
86 145 46 41 37 61 

Icke-värdeskapande tid 

[min] 
21 35 16 21 12 26 

Andel icke-

värdeskapande 

 [%] 

24,4 24,1 34,8 51,2 32,4 42,6 

Mätrumsbeläggning 

[h/v] 
2,0 7,0 7,7 23,8 5,7 4,1 

Icke-värdeskapande 

mätrumsbeläggning 

[h/v] 

0,5 1,7 2,7 12,2 1,8 1,8 

 

Den totala icke-värdeskapande beläggningen per vecka för hela CA-motorn är sålunda 20,6 h/v eller 41 %. 

Enligt tidigare beräkningar har mätrummet en nettokapacitet (τ) på 158 h/v, som enligt VSM-studier och samtal 

med operatörer utnyttjas fullt ut. Antag att samma icke-värdeskapande andel (α) gäller för alla andra artiklar och 

aktiviteter i mätrummet. Då blir mätrummets totala icke-värdeskapande tid per vecka (TIV): 

 

                                 (6) 

Vilket motsvarar drygt 2,5 heltidstjänster med ett OEE-värde på 80 % (0,8*2,5*30= 60 h/v). Påståendet att 

mätrummet är överbelastat har inget stöd i beräkningarna. Ytterligare en faktor som antyder på att mätrummet 

inte är överbelagd är att normalt en till fem artiklar släpar från en vecka till en nästa. Om något skift varit 

frånvarande kan ytterligare enstaka detaljer tillkomma i släp från den veckan. Att mätrummet framstår som 

överbelastat beror sålunda på dålig arbetsplanering och bristande arbetsmetoder. 

4.2 Planeringssystem 
I kapitel 4.1 Nulägesbeskrivning beskrivs att mätrummet behöver koordinera hundratals artiklar och att samtliga 

enligt olika system. Det är även så att mätrummet är belagda med artiklar från både dragande- och 

tryckandeproduktion (det vill säga både kanban och icke kanban artiklar existerar). Kanban fungerar enligt 

principen att artiklar blir tillverkade för att fylla upp ett supermarket (färdigartikellager) och att artiklar blir 

behandlade efter regeln först in först ut (FIFO). För kanban-flödet är det också viktigt att ge ett korrekt värsta fall 
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scenario på artikelns ledtid genom mätrummet, då den påverkar kanbankortets storlek. Medan icke kanban 

artiklar produceras efter planering och inte nödvändigtvis behöver kontrolleras som FIFO utan kan ha interna 

prioriteringar. Grundregeln inom planering är att inte behöva prioritera, eller snarare omprioritera, vilket skapar 

oförutsägbarhet och stör hela flödet (Buchinger & Rost (2014) och Ebert (2014)). Därför är det centralt att den 

lagda planeringen inte förändras mer än i absoluta nödfall, den ska dock kunna förändras över längre tidsperioder 

om grundförutsättningarna förändras. 

 

En möjlig framtida arbetsmetod för mätrummet visas i Figur R.5, visionen utgår från dragandeproduktion vilket 

är tillämpat på CA-komponenter. Baserat på kundefterfrågan och huvudplaneringen plockar monteringen artiklar 

från ett supermarket. Takten som monteringen plockar en artikel med betecknas Bx där x beskriver vilken artikel 

som avses. Behovet varierar med tiden men ur planeringssynpunkt kan den uppskattas som konstant. När 

monteringen tömt en pall skickar de motsvarande kanbankort till berörd enhet som får tillverkningstillstånd på 

Kx enheter. RTx timmar efter det att kanbankortet skickats till tillverkningsenheten så bör artikeln ankomma till 

mätrummet för kontroll. När mätrummet efter LTx timmar har godkänt artikeln så har monteringen tillstånd att 

använda artikeln. Om information (kanbankort) går till tillverkande enhet och mätrummet samtidigt kan 

mätrummet planera på längre horisont. Problemet med det är att produktionen kan planera i annan ordning och 

därför bör mätrummets dagliga planering baseras på tillverkningens planering. Det ger en kortare men säkrare 

framförhållning.  

 
Figur R. 5. Value Stream Design för egentillverkade artiklar till CA-motorer. 

Ett på längre sikt möjligt framtidsscenario visas i Figur R.6. I detta scenario är mätrummet frikopplat från 

tillverkningsflödet och fungerar som en extern kontrollant. Mätrummet får via kanbankortet information om att 

en tillverkningsorder är frisläppt och att den batchen är färdigtillverkad inom RTx timmar. En algoritm som tar 

hänsyn till hur ofta den specifika artikel normalt blir godkänd vid kontroll avgör hur många från den batchen 

som ska kontrolleras i mätrummet. Mätrummet begär att få det antalet, slumpmässigt taget, från den batchen i 

decouplingslagret levererat. Leveranser mellan decouplinglagret och mätrummet sker via den interna 

logistikkanalen, milk run tåget. Mätrummet ansvarar i detta scenario för sin egna beläggning och 

tillverkningsenheterna behöver inte invänta mätresultat innan de levererar till decouplingslagret. 

 
Figur R. 6. Value Stream Design version 2 för egentillverkade artiklar till CA-motorn. 



18 

 

Genom att beräkna Bx/Kx erhålls en uppskattning om hur ofta en pall med artikel x blir tillverkad. Multiplicerat 

med kontrollkonstanten, Cx, är det möjligt att planera för hur ofta artikeln generellt belägger mätrummet, enligt: 

   
  

  
           (7) 

 

Med detta system planeringssystem har mätrummet möjlighet att detaljplanera på samma tidshorisont 

tillverkningsledtiden för artikeln, vilket motsvarar cirka två arbetsdagar. Det motsvarar den frusna zonen i en 

planering under vilket ändringar endast sker i nödfall. Den flytande zonen i planeringen motsvarar den 

långsiktiga planeringen för monteringen som fastställs av planeringsansvariga med upp till sex veckor 

framförhållning. Den monteringsplaneringen kan användas till att förändra artiklarnas beräknade beläggning av 

mätrummet på längre sikt. 

4.2.1 Schemaläggning 
För att få bättre överblick av artikelflödet till mätrummet är artiklarna kategoriserade, detta är också genomfört 

för att vara lämpliga att genomföra en övergripande planering. Genom att kategorisera artiklarna baserat på 

processtid (i mätrummet) är det möjligt att kombinera artiklar oavsett om de kommer från det dragande- eller 

tryckandeproduktionsflödet. Denna tidskategorisering innebär att andra aktiviteter som upptar 

mätrumsoperatörernas tid, så som mätspetskontroll, maskinunderhåll och möten, kan bli planerade som egna 

”artiklar” eller egna kategorier. Antalet kategorier påverkar planeringens flexibilitet, noggrannhet och 

överblickbarhet. Till en början bör antalet hållas begränsat då det skapar mer flexibilitet och ger större utrymme 

för oförutsedda händelser. När systemet är inkört och fungerar stabilt är det möjligt att öka antalet kategorier då 

detta ger möjlighet till bättre förutsägbarhet om när mätresultat är förväntat, men kan skapa onödig stillestånd i 

mätrummet. Tidskategorierna är i inledningsskedet: L, M, S samt R som är reservkategori för det som inte 

kommer från produktionen till exempel ankomst-, R&D-, mätspetkontroll och reservtid. Med denna uppdelning 

och kännedom om varje artikels processtid i mätrummet (se Bilaga 2) är det möjligt att beräkna hur stor varje 

tidskategori blir till antal och tid (se Tabell R.5). Antalet kontrollerade artiklar per vecka för varje tidskategori 

beräknas enligt: 

 

      
  

  
             (8) 

      
  

  
                  (9) 

      
  

  
          (10) 

 
Tabell R. 5. Kategoriberäkningar för totalt tre kategorier. 

 L M S 

Kategoritid [min] 68 119 170 

Komponenter i kategorin [antal] 13 11 4 Totalt 

Antal kontrollerade/vecka [antal/vecka] 83 21 17 121 

Timmar/vecka i mätrummet beräknat [h/v] 94,4 42,5 47,3 184 

Timmar/vecka i mätrummet faktisk [h/v] 63,1 32,6 41,8 138 

Differenstimmar [h] 31,1 9,9 5,5 46 

Timmar/vecka i mätmaskin [h/v] 35,5 22,2 32,9 91 

Förhållande kontrollerad i antal 0,69 0,18 0,14 

Förhållande kontrollerad i antal [heltal] 5 1 1 

Förhållande kontrollerad i tid 0,512 0,231 0,257 

Förhållande kontrollerad i tid [heltal] 2 1 1 

 

I Tabell R.5 är steglängden konstant 51 minuter mellan kategorierna. Vid tillämpning av schemat kommer dock 

60 minuter att vara skillnaden och L-artiklar är beräknade att ta 60 minuter. Detta innebär att enstaka artiklar 

som nu är i L skulle ingå i M-kategorin, men detta påverkar inte en grovplanering. Skillnaden mellan beräknad 

och faktisk tid i mätrummet uppstår på grund av att den beräknade använder sig av kategoritiden (maximala 

processtiden för den kategorin) och multiplicerar med antal kontrollerade per vecka, medan faktisk tar den 

individuella processtiden för varje artikel. Båda räknemetoderna ger en total mätrumsbeläggning som är mindre 

än den totalt tillgängliga (204 h/v, om mätmaskinen mäter även under raster), men till det ska även R-kategorin 
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bli tilldelad utrymme. Raden för timmar per vecka i mätmaskin anger den tiden som mätmaskinerna mäter 

artiklar i kategorin. Detta är sålunda den tiden som mätrummet kan anses vara värdeskapande. Att basera 

planeringen på dessa tider innebär att parallellarbete måste ske, vilket i praktiken är omöjligt. 

Heltalsförhållanden mellan kategorierna används för att skapa ett repeterbart mönster och veckoschema för 

mätrummet. I detta mönster är R-kategorin tilldelad en plats med en kategoritid på tre timmar, samt att L-

kategorin tilldelats fyra platser istället för fem då det finns så pass mycket luft i den kategorin. Mönstret har en 

repetitionslängd på 12 timmar och är L, L, M, L, L, S, R. I och med att mätrummet består av två individuellt 

oberoende mätmaskiner är det möjligt att förskjuta mönstret relativt varandra. Detta innebär att väntetiden för 

varje kategori minskar då avståndet mellan kategorierna för mätrummet betraktat som en enhet minskar. Inom 

lean-filosofin och BPS benämns detta förfarande utjämning genom minskad batchstorlek. Det implementerade 

veckoschema visas i Figur R.7. 

 

 
Figur R. 7. Veckoschema för mätmaskinerna MMZ respektive Prismo. En artikel per bokstav är beräknat att mätas. 

4.2.2 Utlovningsmöjlighet 
Med veckoschemat i Figur R.7 samt behovet av timmar per vecka för varje kategori (se Tabell R.5) kommer 

mätrummet att hinna kontrollera alla kategoriserade artiklar på en vecka (se Tabell R.6). Per definition har R-

kategorin inget behov då den innefattar ej kategoriserade artiklar och reservtid. Vilket betyder att det varken är 

möjligt att beräkna dess ankommandefrekvens eller medelbetjäningstid, som i sin tur innebär att inga 

utlovningsmöjligheter är möjliga att beräkna. 

 
Tabell R. 6. Planerat utrymme och behov av utrymme i mätrummet per kategori. 

 L M S R Totalt 

Planerat utrymme [h/v] 70 36 51 47 204 

Beräknat behov [h/v] 94 43 47  184 

Faktiskt behov [h/v] 63 33 42  138 

Mätmaskinsbehov [h/v] 36 22 33  91 

Behov av mätplatser [st/v] 83 21 17  121 
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Ankommandefrekvensen (λ) för varje kategori beräknas som antal kontroller per vecka dividerat med arbetstiden 

per vecka, vilket ger:  

     
  

   
       (11) 

     
  

   
       (12) 

     
  

   
       (13) 

 

Medelbetjäningstiden (µ) för varje kategori beräknas som ett dividerat med medelprocesstiden för kategorin. Där 

medelprocesstiden är kategorins processtid plus resterande tid för mönstrets repetitionslängd (12 timmar) 

dividerat med antal artiklar i kategorin som mäts på en repetitionslängd. Medelbetjäningstiden beräknas som: 
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       (16) 

 

Med ekvationerna (2) och (3) (se kapitel 2.3 Köteori) samt ekvationerna (11) till och med (16) ovan beräknas 

medelantalet (E(Vx)) och medelbetjäningstiden (E(Wx) anges i timmar) i mätrummet (inklusive kön till 

mätrummet) för varje kategori till: 
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Baserat på dessa beräkningar för medelantalet och medeltiden i mätrummet för varje kategori samt Tabell R.6 

bör planeringssystemet fungera. Ankommandefrekvensen är lägre än medelbetjäningstiden och därmed kommer 

kön inte att bli oändligt lång. Dessa beräkningar är dock genomförda på ett idealiserat fall där ankomster sker 

enligt en given takt och att mätrummet inte väntar in ett klockslag för att påbörja mätningen av en viss kategori. 

Att matematiska- och simuleringsmodeller förutspår bättre resultat än det verkliga utfallet är en vedertagen 

sanning (Ilar (2008)). Därför bör medelantalet och medeltiden i mätrummet (se ekvation (17) till och med (22) 

ovan) öka med 15 % för att ge en mer rimlig förväntning på planeringssystemets funktion. Resultatet av det visas 

i Tabell R.7.  

 
Tabell R. 7. Summering av kategoriernas förväntade medelantal och medeltid i mätrummet. 

 Medelantal i mätrummet Medeltiden i mätrummet 

L 5 12 

M 3 29 

S 2 23 

 

Efter implementering av planeringssystemet behöver det kunna bli utvärderat enligt på förhand uppsatta mål som 

är baserade på mätetalen i kapitel 3.4.1 Mätetal. Med tanke på osäkerheten i beräkningarna och resultaten från 

värdeflödesanalysen är ett första mål att planeringssystemet ska bidra till att medelledtiden för samtliga artiklar 

minskar till 24 h. Efter inkörningsperiod och stabilisering bör målet kunna minska till 18 h. Andelen artiklar som 

idag går ut enligt planerat finns inga historiska data för, varför ett mål för det mätetalet är vanskligt. Baserat på 

antalet omprioriteringar och att systemet är obeprövat är ett initialt mål 70 % för att i en avlägsen framtid bli 100 

%. Men även 93 % bör ses som ett lyckat resultat då andelen påverkas av systemets felmarginaler.  En första 
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målsättning för antalet släpande artiklar per dag är 2 med en framtida målsättning på 0. Även detta mätetal 

påverkas av hur snävt planeringen ligger. Historisk data över antalet prioriteringar finns inte sparad men är 

uppskattad till mellan 3 och 5 stycken per vardag (då planerarna arbetar). Antalet omprioriteringar bör till en 

början inte överskrida 8 stycken per vecka, med ett framtida mål på 3 stycken per vecka. I det ideala fallet finns 

inga omprioriteringar, men med tanke på att mätrummet är beroende av att övriga tillverkningsenheter 

producerar enligt planerat så är det inte troligt att inga omprioriteringar sker. 

4.3 Implementering 
Implementeringen av planeringssystemet kräver god kommunikation och tydligt regelverk. För att kunna 

utvärdera planeringssystemet så som det är tänkt att fungera behöver operatörerna ha förståelse för hur systemet 

är tänkt att fungera och hur de ska agera. Därför är följande grundregelverk framtaget: 

1. Kvalitén på mätningar får ej riskeras, om mätta egenskaper är underkända ska verifiering ske enligt 

gällande instruktioner för arbetet i mätrummet. 

2. Mätmaskinsoperatören bedömer, baserat på erfarenhet (och kategoritid), om tillräckligt med tid finns 

för att mäta ytterligare artiklar innan nästa kategoribyte. I första hand ska släpande artiklar bli 

kontrollerade och därefter planerade artiklar inom kategori. Om inget av det finns eller tiden är för 

knapp ska andra arbetsuppgifter utföras. 

3. Uppdatering av befintligt mätprogram sker inom kategoritiden. Mindre ändringar sker under samma tid 

som artikel blir mätt. Medelstora ändringar sker genom att blockera den kategorin för programmering. 

4. Framtagning av nytt mätprogram som tar flera timmar sker i första hand genom att blockera framtida 

skift för programmering. Om artikel är brådskande ska alla inplanerade artiklar för berörda skift bli 

förskjutna framåt i tiden, programmering sker och artikeln blir kontrollerad. 

 

För att dessa regler ska bli än tydligare och enklare att använda för operatörer är exempel på tolkning och 

tillämpning av reglerna framtaget (se Bilaga 3). Instruktionerna för att boka en tid i mätmaskin lyder: 

1. Ta reda på vilken kategori biten tillhör och ta en lapp med rätt markering. 

2. Fyll i lappen med ankomsttid, artikelnummer och artikelnamn. 

3. Placera lappen i, för kategori, första lediga position. 

4. Positionen har en uppskattad färdigtid återkom då. 

 

Med de instruktionerna har operatörer och ingenjörer bokat en tid för mätning i en av mätmaskinerna. 

Grundregelverket presenterat ovan är inte tillräckligt detaljerat för att beskriva arbetssättet som 

mätrumsoperatörerna ska ha i och med implementering av planeringssystemet. Instruktioner för när och i vilken 

ordning artiklar ska bli kontrollerade samt hur mätrumsoperatörerna ska agera vid släp är: 

1. Nivån på mätverifikationen får ej sjunka. En påbörjad mätning ska bli avslutad enligt tidigare givna 

instruktioner för att bibehålla mätkvalitén. 

2. Undersök vilken kategori maskinen enligt schemat ska mäta. 

3. Påbörja inte en mätning som inte blir klar till nästa kategoribyte (±15 minuter). 

4. Ta den bit inom kategorin som står på tur, först in först ut är grunden. 

 

A. Om släp uppstår: 

a. Fortsätt att mäta inom kategorin enligt punkt 1-5 ovan. 

b. Försök arbeta ikapp vid nästa kategoritillfälle. 

c. Om släp för ett skift finns, förskjut hela kategorin. 

B. Om tid över finns eller om inget släp hinner mätas: 

a. Fortsätt att mäta inom kategorin (enligt punkt 1-5 ovan), först dina sedan kollegans bitar. 

b. Mätspetskontroll/kalibrering. 

c. Underhållsarbete. 

d. Fortsätt att mäta utom kategorin (enligt punkt 1-5 ovan), början med kategorin som är belagd 

för längst tid framöver. 

 

Punkt ett i instruktionerna till mätrummet är en förtydligande att de inte får stressa iväg en artikel, mätrummet är 

en central enhet och arbetet är viktigt för produktens kvalité och därmed motorprestandan. Det är också en 

påminnelse om grundregel nummer ett; att verifiera och kontrollera mätresultat är viktigt, inom lean-filosofin 

benämnt rätt-från-mig. En avbruten mätning innebär att hela processtiden är förgången, vilket betyder att 

tidsåtgången motsvarar mätning av 2 artiklar istället för 1,5 då riggning, rengöring med mera redan är genomfört 

vid en ommätning. Punkt tre har till syfte att få mätrumsoperatörerna att hålla sig till planeringen. Om de avviker 

från planeringen finns risken att de faller tillbaka och fortsätter att arbeta som idag med skillnaden att 

turordningen är tydligare men förutsägbarheten minskar. Det negativa med denna regel är att det kan skapa 

onödig ställtid där operatören väntar på tillstånd att mäta en artikel, under denna tid är det lämpligt att 
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nödvändiga mätspetskalibreringar blir genomförda. Om släp (artiklar som inte blivit kontrollerade i tid) uppstår 

anger instruktionerna att mätrumsoperatörerna ska fortsätta att mäta enligt planerat och tidigare instruktioner. 

Fortsätt att mäta enligt schemat och betjäna enligt först in först ut eller enligt prioritering. Anledningen till 

förskjutning av hela kategorin om för mycket släp finns, är för att inte skapa falska förhoppningar om när artiklar 

kommer att bli kontrollerade. Denna mängd släp uppstår främst vid oväntad frånvaro eller fel på mätmaskinen. 

Under dessa ovanliga händelser är det rimligt med extra handpåläggning till planeringen. Med tanke på mängden 

luft inbyggt i systemet är det troligt att det frekvent kommer att finnas perioder på cirka 15 minuter där ingen 

mätning är tillåten på grund av övriga regler. För att utnyttja denna tid till något nyttigt ska mätrumsoperatören 

genomföra mätspetskontroll och/eller mätspetskalibrering. Genom att kontinuerligt göra detta under veckan 

kommer mätfelen orsakade av felkalibrering att minska, vilket ökar tillförlitligheten hos mätvärden och fler 

defekta artiklar blir upptäckta. Att kontinuerligt kalibrera mätspetsar innebär att de timmar som idag är 

blockerade för kalibrering är tillgängliga för att mäta artiklar. 

4.3.1 Utfall 
Resultatet från pilottestet visas i Tabell R.8. Data är bearbetad från planeringslapparna som operatörer fyllt i 

under tiden. Totalt har mätrummet under 14 dagar mätt 211 artiklar varav 172 haft en korrekt ifylld 

planeringslapp.  

 
Tabell R. 8. Resultat från pilottest. Standardavvikelsen gäller för ledtidens medel. Konfidensgrad 95 % gäller för 

konfidensintervallet med avseende på ledtidens median. 

 
L M S R Totalt 

Antal mätta artiklar under pilottest 132 13 29 37 211 

Antal artiklar med mätbar tid 122 12 18 20 172 

Förhållande mätta artiklar 0,63 0,06 0,14 0,18 
 Förhållande tid i mätrum 0,59 0,06 0,10 0,26 
 P-värde < 0,005 < 0,005 0,229 0,236 
 Ledtidens medelvärde [h] 15,3 16,4 17,0 40,9 18,5 

Standardavvikelse [h] 14,8 4,9 5,5 37,8 16,4 

Ledtidens median [h] 10,0 11,7 17,7 42,0 18,5 

Undre gräns konfidensintervall  7,0 8,3 9,0 21,9 16,0 

Övre gräns konfidensintervall 15,1 19,7 20,4 55,4 21,0 
 

Under pilottestet har 132 L-artiklar inkommit och blivit betjänade. Jämfört med Tabell R.5 är det 20 % mindre 

än beräknat. För de kontrollerade L-artiklarna är ledtiden  i medeltal (15,3 h) från inlämning till utlämning inte 

ett representativ mått på planeringssystemets funktion. Anledningen är det låga P-värdet som indikerar att 

fördelningen av ledtiden inte är normalfördelad. Därför ger medianen av ledtiden korrektare bild av systemets 

funktion. Medianen för L-artiklar är 10,0 h och 95 % av L-artiklar har en ledtid mellan 7,0 och 15,1 h. Relativt 

förväntningarna i Tabell R.7 är det 17 % (2 h) bättre än förväntat. Resultat visar att mätrummet med denna 

planering klarar av att hålla det inofficiella löftet om mätresultat inom 24 h. Förklaringar till att 32 artiklar inte 

klarat denna gräns är: 1) produktionen av kamringar har under pilotperioden ökat för att bygga upp ett 

buffertlager för förestående produktionsstopp. 2) Flera S-artiklar har varit tidskrävande på grund av högt 

prioriterade omprogrammeringar. 3) Det är fysiskt enklare att flytta en försenad artikel sist i kön istället för att 

flytta efter hela kön, varför mätrumsoperatörerna gjort det i strid mot instruktionerna. 

 

13 M-artiklar har blivit kontrollerade under pilottestet, vilket är 69 % färre än förväntat (se Tabell R.5). Det är 

för lite data för att dra några slutsatser av. Men genererad data anger att ledtiden i medel är 11,7 h och tillhörande 

konfidensintervallet är 8,3 till 19,7 h. Resultatet är 40 % bättre än förväntat (se Tabell R.7), men fler datapunkter 

krävs (motsvarande ytterligare 13 veckor) för att kunna genomföra korrekt bedömning av planeringssystemets 

påverkan på M-artiklar. 

 

Även S-artiklar har inkommit i en lägre takt än förväntat (15 %). Antalet mätningar innebär att det inte är möjligt 

att dra några slutsatser från pilottestet. Det behöver fortgå ytterligare 5 veckor för att se tendenser. 

Ledtidsmedianen för tillgänglig data är dock 17,7 h och konfidensintervallet 9,0 till 20,4 h vilket är 23 % bättre 

än förväntat. En förklaring är att cylinderblock till CB-motorerna har gått från allkontroll till standard första bit, 

vilket inneburit att mättiden minskat från 2,5 h till 1 h. Därför har mätrummet kunnat betjäna fler S-artiklar 
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under en period om 3 h. Dock har omfattande och högt prioriterade omprogrammeringar av cylinderblock till 

CA-motorn inneburit en ökad tidsåtgång. 

 

Inga förväntningar om kontrollfrekvenser för R-artiklar har existerat. Men att medianen av ledtiden för R-artiklar 

är 42 h och att 95 % blir kontrollerade mellan 21,9 och 55,4 h är inte positivt. Om pilottestet fortsatt utan 

förändring hade dessa värden stigit än mer. Resultatet från pilottestet visar att R-kategorin behöver större 

tilldelning, som i första hand bör drabba M-kategorin.  

 

Målet för ledtiden genom mätrummet var initialt satt till 24 h vilket enlig den totala sammanställningen har 

hållit. Ledtidsmedianen för samtliga artiklar genom mätrummet är 18,5 h. Detta är även nära det tuffare målet på 

18 h, vilket innebär att framtida mål behöver bli än hårdare. Enligt ett två-stickprov-t-test-analys är det även en 

signifikant skillnad i ledtid mellan arbete enligt planeringssystemet och tidigare arbetsmetod, vilket framgår av 

Figur R.8 och R.9. Även ledtidens standardavvikelse är signifikant mindre med planeringssystemet än innan. 

 

 
Figur R. 8. Jämförelse av tiden från inlämnande av artikel till utlämning från mätrummet mellan för och efter 

implementeringen av planeringssystemet. 

 
Figur R. 9. Jämförelse mellan före och efter implementeringen. Antalet artiklar som har en total ledtid genom 

mätrummet i intervall om 10 h. 

Andelen artiklar som går ut enligt planerat från systemet har på grund av utformningen av pilottestet inte varit 

lämpligt att mäta. Information om vilken tidpunkt artikeln var beräknad att bli klar är inte dokumenterat. Baserat 

på tiden för köstart och veckoschemat är det möjligt att återskapa situationen och därifrån få en uppskattning om 

andelen artiklar som blivit kontrollerade enligt initiala planeringen. Men med tanke på vad den informationen 

ger och dess osäkerhet är det lämpligare att intervjua berörd personal. Berörda operatörer anser att leveransen 

som berör detta mätetal är god, men omprioriteringar påverkar kraftigt negativt. Systemet att planerarna 

kontaktar samordnarna vid omprioriteringar har inte blivit tillämpat varför irritation uppstått hos operatörer vid 

senarelagd mätning. 

 

Att kontinuerligt mäta antalet släpande artiklar var svårare än tänkt då operatörer ansåg det viktigare att flytta 

efter kategorin så att inte nästa inkommande artikel får en felaktigt uppskattad färdigtid. Vid starten av vecka 1 

av pilottestet var det 18 artiklar som släpade från tidigare veckor, vilket är något mer än normalt men kan bero på 

att långliggare (artiklar som väntat en vecka) blev synliggjorda. Vidare var det vid starten av pilotvecka 2 tre 

artiklar som släpade. Dessa hade en beräknad gemensam ledtid på fem timmar. Från pilotvecka 2 släpade 18 

artiklar, varav samtliga tillhör R-kategorin med total uppskattad arbetstid är 8 h. Samtidigt är det orimligt att 

klassificera dessa 18 artiklar som släp då de aldrig varit inplanerade för pilotvecka 2. Av liknande anledning som 
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för mätetalet kring leveranssäkerheten är det ej lämpligt att erhålla data för det faktiska antalet kontinuerligt 

släpande artiklarna. Men mätetalet är trubbigt då antalet inte säger något om hur många arbetstimmar som släpar. 

 

Planerarna som har haft befogenhet att omprioritera har ofta glömt att notera om de prioriterat fram någon 

artikel, vilket inte möjliggör en rättvis bedömning för antalet omprioriteringar. Baserat på antalet artiklar inom 

kategorin som blivit uppmätta före en som inkommit tidigare är antalet omprioriteringar under perioden 51 (35, 

2, 3, 11 för L-, M-, S- respektive R-artiklar). Vilket är över målet på 8 per vecka (ger totalt 16 under 

pilotperioden). Analysmetoden är dock inte som den initialt var planerad och är klart mer osäker med tanke på de 

fel operatörerna kan göra som påverkar mätetalet. 

 

Kommentarer från personal som är berörda av planeringssystemet upplever det generellt som ett positivt 

planeringssystem då det ger bättre förutsägbarhet än tidigare. De klagomål som framkommit har främst berört 

tilldelningen av tider där framförallt operatörer med artiklar i L- samt R-kategorin önskar större tilldelning. L-

artiklar har generellt något längre medel i ledtid än vad som är medel för samtliga artiklar, men inte tillräckligt 

för att genomföra stora förändringar i schemat. Det är mer sannolikt att L-artiklar tidigare varit prioriterade i 

högre grad och därför blivit vana med mätresultat inom en halv dag. Med detta planeringssystem har de fått mer 

jämlik fördelning relativt behovet mot både kontrollfrekvenser och mot monteringens behov. R-kategorin är den 

som markant ökar det totala medlet för ledtiden och därför med rätta klagar på tilldelningen. Under 

schemaläggningen fanns ingen information om vilket behov av tid i mätmaskinerna som denna kategori har, 

enligt operatörerna varierade behovet enligt operatörerna och kunde därmed ej ge en uppskattning om behovet. I 

det uppdaterade veckoschemat (se kapitel 4.5 Utvecklingsförslag) har R-kategorin därför erhållit större 

tilldelning. 

 

Planerarna upplever att de blir tillfrågade om omprioriteringar oftare än tidigare. Möjliga förklaringar till det är 

att L-artiklar numera inte har förtur som standard var på dem efterfrågar prioritering och med många operatörer i 

den kategorin innebär det många förfrågningar till planerarna. En annan förklaring kan vara att operatörerna nu 

ser att deras artikel inte kan bli uppmätt förrän om x antal timmar, vilket gör dem frustrerade. Skillnaden mot 

tidigare är att de tidigare hade förhoppningar om tidigare uppmätning men nu vet de att det inte blir så. En sista 

förklaring kan vara att fabriken ligger flera veckor efter produktionsplanen vilket naturligt kräver mer 

handpåläggning och akut problemlösning än en situation som är i fas. Flera tillverkningsenheter planerar nu 

produktionsstopp på grund av underhållsarbete och behöver därför producera mer (därmed mer mätning) nu för 

att bygga upp ett buffertlager. Det har även i och med ökad kvalitetsuppföljningskrav krävt många timmar 

omprogrammering, vilket stört flödet genom mätmaskinerna. Planerarna upplever ändå planeringssystemet som 

positivt då det ger en överskådlighet över situationen och de ser vad en omprioritering innebär för övriga artiklar. 

De ser även om mätrummet har en planerad begränsad kapacitet på grund av ledighet  
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5. Utvecklingsförslag 
Detta delkapitel behandlar ett flertal utvecklingsförslag gällande arbetet i mätrummet. Förslagen berör ett antal 

olika områden med början i generella områden som utbildning och planlösning för att sedan övergå till 

planeringssystemets förbättringsförslag. 

 

Mätrumsoperatörerna efterfrågar mer utbildning som berör det dagliga arbetet. De önskar kurser som behandlar 

områden inom mätteknik, ritningsläsning, programmering, ISO-standarder samt form- och lägestolkning. Att 

operatörerna själva efterfråga mer kunskap som direkt berör arbetsuppgifterna är ett tecken på engagemang för 

arbetet och viljan att förbättra mätmetoderna, för att i slutet ge kunden en bättre hydraulmotor. Både lean-

filosofin och Bosch Production System betraktar minskandet av slöseriet som viktigt för företagets lyckande. 

Outnyttjad kreativitet och engagemang är en av de åtta slöserierna och bör därför minska. Övriga 

maskinoperatörer inom fabriken går flera kurser per år som berör deras arbetsuppgifter och det bör även vara 

möjligt för mätrumsoperatörerna. Genom att vara lyhörd för personalen och visa dem uppskattning kommer de 

sannolik att bli en långsiktigt bättre investering för företaget. 

 

Inom utbildningsområdet har det även uppkommit flera samtal om olika mätmetoder och deras korrekthet. En 

osämja mellan mätrums- och maskinoperatörer har därför uppstått där maskinoperatörerna anser att 

tvåpunktsmätningar är tillräckliga för att bedöma om en artikel är ritningsenlig, medan mätrumsoperatörerna 

anser att det är för få mätpunkter för att bedöma artikeln. Interna dispyter ger inte ett gott arbetsklimat och därför 

är det rekommenderat med en presentation där alla berörda informeras om när en mätmetod är tillräcklig. 

 

Genom att ta bort arbetsuppgiften att mätrumsoperatörerna ska skapa mätprogrammen minskar arbetsbördan och 

mätprogrammen kan bli bättre och vara mer uppdaterade. I övriga verkstaden är det inte operatörerna som 

programmerar maskinerna, varför det är förfarandet i mätrummet är oklart. Om programmeringen sker av en 

annan är det visserligen risk att förståelse hos mätrumsoperatörerna på sikt försvinner, men alla diskussioner om 

mätförfarande och tolkning av mätresultat går då till experten och stör inte mätrumsoperatörerna. 

 

Planlösningen i mätrummet kan bli bättre genom att samla alla mindre inkommande artiklar i slussen till 

mätrummet. Detta utrymme är idag till för utgående små artiklar, men med ett extra bord får även inkommande 

artiklar plats. Åtgärden bör minska det upplevda springet i mätrummet, frigöra yta i mätrummet och tydliggöra 

vilka artiklar som väntar på mätning i mätmaskin. Idag är det inte ovanligt att små inkommande artiklar blir 

placerade på valfri plats vilket innebär att mätrummet blir stökigt och oorganiserat. Detta påverkar åtkomligheten 

till planeringstavlorna negativt, men med de mindre modellerna kan de ta en lämpligare plats. 

 

Ett införande av placeringssystem för alla väntande artiklar betyder att alla tillåtna väntplatser erhåller ett namn 

som vid inlämning blir noterat på planeringslappen. Åtgärden innebär att mätrumsoperatören inte behöver leta 

efter artikeln som står på tur utan kan direkt gå till korrekt väntplats. Ofta är inte detta ett problem då det endast 

finns en komponent av varje slag i kö, men emellanåt finns det flera artiklar där förväxling är en möjlig risk. 

Med placeringssystemet är det även möjligt att ersätta placeringslappen med protokollet ”Begäran om 

uppmätning”. Vilket betyder att operatörerna inte behöver fylla i samma uppgifter på två platser. Detta kräver 

dock strikt disciplin och hög noggrannhet då ett protokoll kan bli sammankopplat med fel artikel om de inte 

hänger ihop. 

 

Standarden för tillverkande maskiner idag är att de kommer med förmonterade ”trafikljus” (benämnt andon inom 

lean) som indikerar om maskinen är redo för nytt råmaterial, arbetar eller har havererat. Detta finns inte på 

mätmaskinerna vilket betyder att det inte är visuellt tydligt när ett mätprogram går eller inte. Genom att montera 

”trafikljus” på lämpliga platser är det sannolikt att operatören tidigare blir medveten om att mätningen är 

avklarad eller att maskinen har stannat. Risken är att ytterligare ett stressmoment introduceras, men de operatörer 

som idag har andonsystem upplever det ej stressigt. 

 

Gällande planeringssystemet och dess schemaläggning samt utseende finns det flera utvecklingsmöjligheter, en 

uppdaterad planeringstavlan visas i Figur R.10. Denna tavla kan fortsätta att användas under pilottestet, men en 

mer kompakt och med fabriken i övrigt mer enhetlig framtidsvision visas i Figur R.11.  
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Figur R. 10. Uppdaterad planeringstavla enligt resultat och önskemål under pilottest. 

Planeringstavlan är vriden så att dagarna blivit vertikala, detta är mer naturligt än att som under pilottestet ha 

dem horisontella. Antalet tidsangivelser är minskat. De många tidsangivelserna skapar onödig stress för 

mätrumsoperatörerna, gör planeringssystemet onödigt stelbent och är överdrivet detaljerade för övriga 

operatörer. De nya tidsangivelserna speglar viktiga tidpunkter för mätrumsoperatörerna, 10 och 18 är det matrast, 

14 är det skiftbyte. Dessa tider samt med vetskapen om när skiften startar och slutar är tillräckligt precisa för 

övriga operatörer och minska stressen hos mätrumsoperatörerna. M-kategorin som enligt pilottestet haft 

otillbörligt stor tilldelning har tappat 12 h/v till R-kategorin vilken, enligt pilottestet, behöver större tilldelning. I 

R-kategorin är det nu möjligt att boka in en mätning per bokstav, vilket är detsamma som för övriga kategorier. 

Planeringstavlan fick direkt öknamnet färgfemman på grund av dess många färger och kommentarer om att den 

var rörigt utformad. Baserat på att det är ett helt nytt system är det naturligt att det framstår som rörigt, men 

vartefter operatörerna blir vana blir systemet också mer lättförståeligt. Med vertikala dagar bör den dock bli 

mindre rörig.  I övrigt anses färgkodningen vara mer positiv än negativ varför det inte är åtgärdat. Kommentarer 

om att planeringstavlan är olämpligt placerad framkom under pilottestet, en lämpligare placering finns dock inte 

i nuläget varför antingen inköp av en pall eller mindre planeringstavlor (se Figur R.11) är föreslaget. 

 

För att öka enhetligheten mellan avdelningar inom fabriken kan planeringstavlan i Figur R.10 bli ersatt med en 

liknande version som finns för kanban-flödet (se Figur R.11). Tavlan är kompaktare än den under pilottestet och 

kan därför bli placerad på en lämpligare plats. 

 
Figur R. 11. Bild på befintlig kanbantavla för tillverkningsenhet Kehren 2. Lappar motsvarar produktionsordrar och 

när de ska starta. 

I och med införandet av denna planeringstavla bör behovet av planeringslappen avskaffas. För det krävs att 

”begäran om uppmätning” minskar till dubbelsidigt A5-format samt att utrymme för ett individnummer finns. 
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Individnumret ska ange vilken plats i pallstället artikeln står på. Detta pallplatssystem innebär att arbetet för att 

få en artikel kontrollerad minskar (en lapp färre ifylld), att mätrumsoperatörerna direkt vet var artikel är placerad 

och framförallt att ordningen i mätrummet ökar (alla artiklar blir placerade på en avsedd väntplats). Systemet 

ställer dock höga krav på att endast mätrumsoperatörerna får flytta artikeln från pallplatsen och att tillräckligt 

med utrymme finns i pallstället. 

 

När den manuella planeringen med mätlappar är inkörd och tillräckligt stabil bör planeringssystemet bli 

digitaliserat. Då finns inget behov av kategoriindelning med tillhörande tilldelning och ej heller behov av 

uppdelning mellan mätmaskinerna. Operatören som vill ha något uppmätt skriver då in artikelnumret och datorn 

beräknar då baserat på kön och eventuell frånvaro när artikeln kommer att vara mätt. Alla har då möjlighet att 

kontinuerligt se vilken tid artikeln är beräknad att vara uppmätt. I detta digitala system har planerarna och i viss 

mån mätrumsoperatörerna prioriterings och administrationsrättigheter. Övriga operatörer har endast behörighet 

att placera artiklar i kö. Risken med detta system är att operatörer placerar artiklar i kö innan de finns som fysisk 

komponent och om tillräckligt många gör så kommer en bubbla att växa. 

 

Behandlingen av artiklar med avseende på deras kategoritillhörighet och planeringsmetod finns följande 

utvecklingsmöjligheter. Kolvar till CA 10-40 är idag i massproduktion och inte längre i utvecklingsstadiet. Var 

5:e kolv kontrolleras i mätrummet och totala processtiden är cirka 20 minuter (inklusive utvärdering). Baserat på 

att de nu är i produktion, kontrolleras så frekvent och tidsåtgången ska de för var 3:e kolv planera in en 

uppmätning av tre kolvar på en L-kategoriplats. Kolvringar ankommer till mätrummet från 

ankomstmottagningen paketerade i mellan 5 till 20 stycken per ”begäran om uppmätning”. Dessa ska 

fortsättningsvis placeras i R-kategorin, men på planeringslappen ska två ”begäran om uppmätning” anges då det 

innebär en beläggning av mätrummet på cirka 1,5 timmar. Kamringar hade under pilottestet problem med att 

mätrummet inte kontrollerade artiklar i den ordningen de levererades dit. Orsaken kan inte spåras men antingen 

har omprioriteringar skett eller så har slarv/misskommunikation uppstått på grund av att kopplingen mellan 

planeringslappen och korrekt kamring är låg. Den senare orsaken kan åtgärdas genom tydligare tidsangivelser 

eller genom att ange produktionsnummer istället för artikelnummer då produktionsnumret är löpande.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel avhandlar kommentarer och synpunkter på examensarbetets genomförande och resultat. Här 

diskuteras även tillämpbarheten av arbetet och dess inverkan på fabriken.  

 

Användandet av flera informationskanaler och möjligheten att kunna jämföra dem emellan har varit en styrka 

under arbetets gång. Informationen har kunnat verifieras och skillnader har ofta haft logiska förklaringar som 

beror på undersökningsmetoden. Intervjuer har varit användbara då de fångat upp saker som det inte finns siffror 

på eller inte finns nedskrivet. Förfarandet har varit att först få en uppfattning av situationen genom att samtala 

med berörda parter för att därefter kontrollera det med säkrare data. Fördelen är att samtalen ger snabb respons 

som kunnat användas som första skattningar och därefter används hårdare fakta för att så en ”mer sann” bild av 

situationen. Att kontrollera mätprotokoll har varit tidsödande men nödvändigt för att se den faktiska mättiden på 

artikeln. Det som varit tungt är att mättiden i protokollen ändras vid ommätningar, vilket innebär att den 

fullständiga mättiden raderras. Detta kunde dock användas för att uppskatta en standardtid för ommätningar av 

artikeln. 

 

Value Stream Mapping (VSM) som genomfördes i arbetets inledning ger en ögonblicksbild av aktiviteterna i 

mätrummet. De kan därför inte antas vara en absolut sanning men är troligtvis representativ för arbetsmetoderna. 

I Bosch Production System (BPS) beskrivs hur företaget anser att en VSM ska genomföras och presenteras, 

avsteg från dessa instruktioner har skett för att anpassa undersökningen till mätrummet och vad som behövs för 

examensarbetets genomförande. Till exempel har inte antalet operatörer angivits då det krävs en för hela 

processen och det finns inte en processtid för alla artiklar som kontrolleras utan de är individuella med betydande 

variationer. Den största förenklingen jämfört med den generella VSM-analysen som presenterades i Figur R.1 är 

att vissa artiklar (framförallt från ankomsten och R&D) ankommer till mätrummet i par eller fler vilket innebär 

att mellanlager före och efter pågående delprocess uppstår. Något som också ska påpekas är att vissa 

mätrumsoperatörer gjorde förberedelser på nästa artikel medan en annan mättes i mätmaskinen. Detta innebär att 

ledtiden för artikeln minskar och att fler artiklar kan passera på en given tid. Men i och med att detta var 

ovanliga undantag och inte standardförfarande, så för att inte riskera att överbelägga mätrummet med den 

planeringen som skapades beslutades att betrakta arbetet i mätrummet som seriell processer där parallellt arbete 

inte existerar. 

 

Att gruppera de olika tillverkandeenheternas individuella system för hur de skickar till mätrummet i 

kategorierna: tids, omställs- och mängdbaserat kan kritiseras. Till exempel kamringar som placerades i 

mängdbaserat system kan placeras i omställsgruppen då de faktiskt genomför en slipning av slipskivan och 

därefter skickar första respektive sista bit till mätrummet. Men då detta alltid sker efter 15 tillverkade kamringar, 

oavsett vilken typ av kamring, blir detta leveranssystem mer förutsägbart än omställsbaserade som kan ha 

varierande batchstorlek. Kolvtillverkningen är också placerad i mängdgruppen, men de genomför inget som kan 

betraktas som ett omställ mellan tillverkning av olika kolvtyper. Deras sätt att tillverka kan liknas vid ett enklare 

kanban-system där indes av varierande storlek tillverkas och första bit per index kontrolleras i mätrummet. 

Planslider skickas första per omställ där ett omställ innebär oftast 50 planslider och hade därför kunnat placeras i 

mängdsystemet. Men på grund av att antalet kan variera mellan 25 och 75 är det allt för stor variation för att 

kunna betraktas som konstant. Grupperingen gjordes för att minska antalet olika system som behöver behandlas 

vid utvecklandet och kontrolleringen av det övergripande planeringssystemet. Men grupperingen har inte 

påverkat beräkningarna då dessa har baserats på de inlämningsfrekvenser som operatörer angivit och kunnat 

verifieras med faktiska mätprotokoll från 2013. 

 

Bosch Rexroth Mellansel (BRM) är nu i stånd att implementera kanban på deras CA-motorer vilket inte är tänkt 

att påverka beläggningen av mätrummet, men hur det faktiska utfallet blir återstår att se. Det är rimligt att 

förvänta sig en ökad beläggning från enheter som kontrollerar första per omställ då det enligt lean och BPS ska 

ske många omställ för att utjämna arbetsbelastningen och att snabbt kunna reagera på kundefterfrågan. Det 

planeringssystem som presenteras i denna rapport har på grund av denna implementering försökt att anpassas till 

ett system som inte finsn vilket varit en försvårande omständighet. I kanban-beräkningarna har mätrummet 

behandlats som en separat process med en ledtid på 24 h. Därför är det viktigt att denna tid kan hållas av 

mätrummet även med det planeringssystem som här presenterats. Enligt beräkningarna i kapitel 4.2.2 

Utlovningsmöjlighet ska mätrummet kunna hålla detta, dessutom är det enligt dessa beräkningar i generellt en 

kortare kölängd till mätrummet än med dagens system. Som påpekats tidigare tenderar matematiska modeller att 

prestera bättre än verkligheten, men ska ändå kunna användas som en första uppskattning.  

 

Mätrummet hade innan pilottestet en ambition om att tillämpa FIFO på inkommande artiklar, detta är en bra 

ambition då alla artiklars väntetid innan de mäts bör bli jämnare. Med kanban på CA-motortillverkningen blir det 

extra viktigt att detta efterlevs på grund av att det är en grundsten inom lean-filosofin och BPS. Det 
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planeringssystem som utvecklats tar hänsyn till FIFO-regeln med vissa modifikationer. Systemet tillämpar FIFO 

inom varje tidskategori men inte nödvändigtvis mellan kategorierna. Detta är inte i enlighet med strikt FIFO men 

är ett steg mot att bli striktare och samtidigt mer förutsägbar. Idag finns så många undantag från FIFO att det är 

tveksamt om det kan sägas tillämpas. Med det nya systemet tillämpas det åtminstone mer strikt och det finns en 

förutsägbarhet inbyggt i systemet vilket var ett av delmålen med planeringssystemet. 

 

Tidigt i arbetet grupperades CB-, CBM- och CBP- motorerna i samma familj. Detta motiverades med att 

examensarbetet ändå främst ska behandla CA-motorer, alla motorer i CB-familjen tillhör huvudmotortypen 

”Compact B” och att alla dess artiklar innebär stor beläggning för mätrummet. CB-motorn hade under stora delar 

av examensarbetstiden allkontroll i mätrummet vilket innebär att allt som finns på en ritning ska kontrolleras i 

mätrummet. Under arbetets senare del ändrades dessa instruktioner till att endast kontrollera vissa 

ritningsparametrar. Detta innebär att CB-familjen upptar mindre av mätrummets tid, hur mycket mindre var ej 

möjligt att undersöka inom arbetes tidsram. Detta på grund av att dataunderlaget är för litet och att beläggningen 

ej kan bli statistiskt säkerställd. Detta påverkar även planeringssystemets detaljutformning (kategorifördelning 

och bearbetningsmönster) genom att fler komponenter kategoriseras som snabba (L-kategorin) och att fler 

artiklar ska mätas under dessa perioder. Allt medan M-kategorin får mindre ”intern konkurrens”. Totalt sett 

skapas släp i L-kategorin som kan arbetas ikapp inom M-kategorins tid. 

 

Den föredragna arbetsgången efter teoretiska beräkningar är att simulera systemet i datormiljö och därefter 

genomföra ett pilottest. Simuleringar kan ge information om hur systemet kan väntas fungera efter 

inkörningsperioden och då systemet är i full funktion. Att planeringssystemet i detta fall inte simulerades i 

datormiljö före pilottestet beror bland annat på att ingen lämplig mjukvara fanns tillgänglig och tog lång tid att 

införskaffa, att arbetsmetoden är för simpel medan ankomstfrekvenser och betjäningstider är för inkonsekventa, 

handberäkningarna ansågs vara tillräckligt detaljerade, omprioriteringar är för komplexa för att programmera in 

och att ett av målen med examensarbetet var att implementera systemet vilket inte hunnits med om simulering 

hade genomförts. Dessutom kan det finnas en mening med att implementera ett nästan färdigt system och få 

berörda operatörer att själva kommentera brister, vilket skapar delaktighet. I enlighet med BPS och lean-filosofi 

bör förändringar ske i små välgenomtänkta steg vilket kan anses vara gjort då de yttre ramarna är skapade och 

implementerade, medan operatörerna själva får forma innehållet för att passa dem. 

 

Tabell R.3 och Figur R.2 (se kapitel 4.1.2 Mätrumsbeläggning) visar olika fördelningar mellan olika motortyper 

som skickas till mätrummet. Andelarna är relativt leka oavsett mätmetod vilket tyder på att resultatet har hög 

validitet och att indelningen i motortyper samt övrigt är en lämplig metod för att studera beläggningen av 

mätrummet. Som påpekats ovan har CB-familjens artiklar allkontroll och tog därför lång tid att mäta. Det 

förklarar också varför CB-familjen har större andel på de mätmetoder som baseras på tidsåtgång jämfört med de 

på antal kontrollerade artiklar. I och med avskaffandet av allkontroll kommer dessa mätningar att i tid minska, 

men dessa artiklar är fortfarande stora och bör generellt ta längre tid än CA-motorn. Mätrummets kapacitet 

begränsas av tillgänglig tid och inte av mätta artiklar, därför är det rimligt att antaga dessa som mer korrekta att 

basera fortsatta beräkningar på. Att jämföra mätrummets aktivitet med fördelningen mellan hur många motorer 

som monteringen sätter ihop är tveksam både med tanke på antal-tid-jämförelse och att vissa artiklar kontrolleras 

mer frekvent och tar längre tid att mäta. En jämförelse kan ändå vara rätt då det kopplar aktiviteten i mätrummet 

med kundefterfrågan. Figur R.3 och Figur R.4 baseras på att kontrollfrekvensen av en komponent inte förändras 

med tillverkningstakten. Det är rimligt då den största felkällan är omställ mellan artiklar och att det är osannolikt 

att nå ut med nya direktiv angående kontrollfrekvens lika snabbt som tillverkningstakten kan förändras. En risk 

är dock de enheter som kontrollerar på tidsbasis då de hinner tillverka fler per kontroll och därmed riskerar fler 

felaktiga bitar mellan mätningar. Men det är en risk som BRM redan ska ha räknat på när de satt 

kontrollfrekvenser. 

 

Resultaten från kapitel 4.1.2 Mätrumsbeläggning visar att mätrummet inte är överbelagt. Detta verifieras på tre 

oberoende sätt och styrker därmed varandra. Den minsta gemensamma nämnaren för de två mer matematiska 

metoderna är antalet mätningar per artikel som genomförs (baseras på data från Tabell R.1 och Bilaga 2). Om 

dessa är felaktiga är det fog nog för att beräkningar är fel, men även dessa data är verifierade både via intervjuer 

och gamla mätprotokoll. Beräkningarna enligt ekvation 4 visar att om mätrummet endast ska mäta artiklar och 

inte göra mätprogram så finns det tid över (tidsåtgången för programmering är mycket svåruppskattad). 

Osäkerheten i denna beräkning gäller främst kategorin övrigt i Figur R.2 för vilken förankring i vad som faktiskt 

ingår i den kategorin är låg. Jämfört med Tabell R.3 är dock uppskattningen inte markant långt ifrån det 

staketmätningarna antyder. Beräkningarna enligt ekvation 6 har största felkällan i antagandet att den icke-

värdeskapande andelen är samma för hela arbetsveckan. Komponenter till CB-motorn har andelsmässigt större 

värdeskapande tid än CA-motorn, men detta kompenseras med att både MA- och VI-motorerna har sämre andel 

värdeskapande tid än CA-motorn. Därför anses denna beräkningsmetod mer rimlig. Även om 65 h/v är en hög 
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uppskattning så finns det oavsett många timmar att tjäna genom bättre arbetsmetoder. Det tredje oberoende sättet 

att mäta om mätrummet är överbelagt är att se till antalet släpande artiklar mellan två på varandra följande 

veckor. Detta kan ses som den bästa mätmetoden för att avgöra om mätrummet varit överbelagda den senaste 

tiden, här ingår allt som faktiskt sker (mätning, programmering, diskussioner med mera) och inte sker (på grund 

av ledighet, kurser, sjukdom med mera). På grund av en svåröverskådlig planlösning är det dock svårt att se vad 

som faktiskt väntar på mättid i mätmaskinerna. Med bakgrund från dessa tre beräkningar kan inte en investering 

i utökad mätkapacitet motiveras. 

 

I schemaläggningen har det tagit hänsyn till en utjämnad arbetsbelastning och ett veckovis rullande schema är 

skapat. Att schema repeterar sig på veckobasis innebär att det blir lättare och mer konsekvent för operatörer att 

handha systemet. Det merarbete som skulle krävas för att skapa ett fulständigt rullande schema  motiverar inte 

vinsten i rättvisa. Vissa dagar har schemaläggningen planerat arbetsdagen till och med 23:00 (±15 minuter) 

vilket är något över normal arbetstid, men schemat har även flexibilitet på -15 minuter vilket tillåter operatören 

att avsluta dagen i enlighet med kollektivavtal. Ytterligare en oförutsedd parameter var att mätrumsoperatörerna 

har flextid både vid arbetsdagens start och slut. Möjligheten att flexa utnyttjas inte frekvent men kan skapa 

problem med tanke på schemaläggningen. Artiklar som är planerade under flextid riskerar därmed att inte mätas 

i tid och schemat kan slå fel. Om mätrumsoperatören redan på förhand vet att flextiden ska utnyttjas är det 

möjligt för denne att blockera den perioden så att ingen kan boka in en mätning då. Risken finns dock att 

flextiden inte utnyttjas på det viset utan är mer spontana vilket kan skapa konflikter. Under pilottestet har ej 

flexmöjligheten utnyttjats, men ledighet och frånvaro på grund av kurser förekom. Men enligt föreskrivet har 

mätrumsoperatörerna själva bokat av dessa tider från tillgängliga mättider i veckoschemat. 

 

Veckoschemat baseras på data ur Tabell R.5 konverteringen har dock krävt eftergifter då inte samtliga artiklar 

har kunnat undersökas och kategoriseras i L, M eller S. De artiklar som inte är undersökta (främst ej 

egentillverkade) placerades i en reservkategori som behövs dels för att hantera dessa artiklar men även för att 

skapa viss buffert för att planeringen inte är inkörd. R-kategorin tilldelades 47 h/v, dels som en följd av 

repetitionslängden, men också för att skapa utrymmet för R&D-artiklar som ofta har allkontroll vilket kan ta lång 

tid. Baserat på att R&D under examensarbetets senare hälft haft stor beläggning (cirka 40 h/v) i mätrummet kan 

47 h/v ha varit något i underkant mot behovet, men är något som kan åtgärdas vartefter. I det uppdaterade 

veckoschemat har dock R-kategorin blivit tilldelade ytterligare 12 h/v på bekostnad av M-kategorin som inte 

utnyttjade sin tilldening. Enligt beräkningarna i Tabell R.3 borde L-kategorin ha fått fler kontrollplatser än vad 

som är schemalagt. Men det faktum att felberäkningen upptäcktes efter schemaläggningen var genomförd och att 

åtgärdande av det inte ansågs nödvändigt då det redan finns tillräckligt med luft i systemet. 

 

Som tidigare beskrivet är beräkningarna för kölängd och medelledtid baserade på idealiserade system där 

ankomstfrekvensen är konstant, inget körschema finns, strikt FIFO tillämpas. Genom att addera 15 % på de 

teoretiska resultaten ansågs de teoretiska kölängderna och medeledtiderna närma sig det som faktiskt kan 

förväntas av planeringssystemet när inkörningsperioden är förbi. Den största bristen i alla köteoretiska 

beräkningar är att det inte är möjligt att använda det med kategoriledtiden beräknade behovet i Tabell R.4, det 

vill säga om alla L-artiklar tar 1 h (och motsvarande för M- samt S-artiklar) att mäta så finns inte tillräckligt med 

utrymme i veckoschemat. Vilket i beräkningarna betyder att λ > μ och att det i medel ankommer artiklar 

snabbare än vad de betjänas. Därför har beräkningarna varit tvungna att baseras på det faktiska behovet. Vilket 

inte är för stort fel då mätrumsoperatören fortfarande kan arbeta i serie och slutföra en artikel innan nästa 

påbörjas. Problemet med detta antagande är att på grund av schemat och regelverket kan situationer uppstå där 

operatören inte får påbörja en mätning och att artikeln därmed blir sen. Detta skulle ske i mindre utsträckning om 

det funnits tillräckligt med tid för att använda kategoriprocesstiden. Om mätrumsoperatörerna däremot 

systematiskt arbetar parallellt genom att avsluta föregående och påbörjar nästa artikel medan en tredje artikel 

mäts i mätmaskinen så är behovet av tid i mätrummet än mindre. Att basera beräkningarna på det är dock mycket 

riskabelt då det både förväntas stressa operatörerna och att det indikerar på att mätrummet ligger på gränsen till 

att vara överbelastade. 

 

Metoden att utvärdera planeringssystemet och pilottestet har sin styrka i att det tydligt går att beräkna medeltiden 

som en artikel finns i mätrummets ägo (från ankomst till leverans). Dessa data är också det som mätrummet bör 

mätas efter då det är den tiden som kunden berörs av, förutsatt att mätningarna håller hög kvalité. Det positiva är 

att det finns data från perioden innan pilottestet att jämföra med. Det som finns är resultaten från de egna VSM-

studierna och till viss del även operatörernas staketmätning, som är genomförd sex månader innan pilottestet. Då 

data från två veckor av pilottestet endast finns tillgängligt för analys är det en brist. Osäkerheten i ledtiderna 

innebär att inga säkra slutsatser kan dras. Men enligt 4.4.1 Utfall så är det lämpligt att fortsätta förbättra det nya 

planeringssystemet. Tendenser till att planeringssystemet är bättre än tidigare arbetsmetod finns och med 

finjusteringar är det möjligt att systemet blir tillräckligt bra för fabrikens behov. De övriga mätetalen kan inte 
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jämföras med det tidigare arbetssättet och på grund av brister i pilottestutformningen är det inte möjligt att dra 

korrekta slutsatser baserat på dem. 

 

Att pilottestet genomfördes på samtliga artiklar och inte endast egentillverkade komponenter till CA-motorn 

berodde på att det inte ansågs lämpligt att driva två parallella system. Utfallet av en CA-planering skulle då 

påverkas av den parallella planeringen från vilken inga data skulle erhållas. Risken fanns också att planeringen 

suboptimeras. För att ändå göra pilottestet hanterbart var planeringssystemet är på en mer övergripande nivå. 

Vilket ändå sågs som positivt då berörda parter kan se när ett mätresultat kan väntas, vilket var ett av målen med 

arbetet. På grund av pilottestets utformning har inte tillräckligt kvantifierbar data genererats för att kunna avgöra 

om planeringen stämmer. En bidragande orsak har också varit att pilottestet inte har passerat inkörningsperioden 

varför mätmetoderna inte är fullt tillämpbara. Berörda parter och stickprovskontroller av flödet antyder dock att 

artiklar mäts enligt utlovat. 

 

En jämförelse mellan pilottestdatan och veckoschemat visar tydligt att mätrumsoperatörerna inte följt de direktiv 

som gäller för planeringen. Följsamheten är någorlunda god under dagtid då övervakning har skett, kvällstid är 

den något sämre och under helgen är den obefintlig. Det innebär att systemet i praktiken inte har testats som det 

var planerat utan någon form av kompromissat mellanting används. Troligtvis är det mätrumsoperatörerna som 

blivit störda av det ökade antalet L-artiklar i mätrummet och beslutat sig för att bearbeta bort dem raskt. Detta 

innebär visserligen intjänad ställtid men också att förutsägbarheten är borta. En annan möjlig orsak kan vara 

misstro till systemets funktion och att de därmed tar saken i egna händer när de får möjlighet. Från 

datagranskningen framgår också att R-kategorin som tidigare var åsidosatt och fick vänta längst på mätresultat 

även under pilottestets kvällar och helger har blivit åsidosatta. Generellt har de dock fått något snabbare 

mätresultat men det borde ha kunnat vara än bättre. Med den uppdaterade planeringen har R-artiklar fått mer tid 

och därmed väntas att mätrumsoperatörerna förstår att även dessa mätningar är viktiga för BRM. Positivt är dock 

att trots denna icke-följsamhet har medianledtiden genom mätrummet blivit bättre än föregående arbetsmetod. 

 

Det var överambitiöst att försöka utvärdera fyra olika mätetal för implementeringen av planeringssystemet. 

Viktigast har ändå varit att följa förändringen i ledtiderna och därför har dessa blivit djupare analyserade än 

övriga mätetal. Valet att använda fysiska lappar har inneburit merarbete både vid framtagandet av dem och vid 

analysen. Men var ett medvetet val baserat på visualiseringsbehovet som stöds av lean-principer och BPS. Det 

visuella med planeringstavlan har fått många positiva kommentarer, vilket under ett kortare pilottest uppväger 

nackdelarna. En långsiktig lösning kräver dock ett datoriserat system för att det ska vara rimligt att bearbeta 

genererad data. 

 

Den största bristen med pilottestet är att den pågick under så pass kort tid att endast en liten mängd data fanns 

tillgänglig för analys. Därför finns en risk att mätrummet under pilotperioden inte har varit belagda enligt vad 

som kan anses vara ett normaltillstånd. Med större mängd pilotdata hade det varit möjligt att avgöra om 

ledtiderna är på en godkänd nivå relativt fabrikens behov. I jämförelsen mellan den tidigare arbetsmetoden och 

planeringssystemet haltar främst i att data före endast innehåller 42 punkter. Dessa punkter är hämtade genom att 

notera samtliga artiklar som varit i kö vid slumpmässiga tidpunkter. Med tanke på att den tidigare arbetsmetoden 

innebar att artiklar med kort ledtid (motsvarande L-artiklar) blev betjänade inom kort. Därför är sannolikheten 

stor att dessa artiklar inte detekterades i stickproven. Genom att genomföra ett hypotestest för två stickprov (före 

och efter implementeringen) var det möjligt att detektera en skillnad och om all data är representativ för sin 

period så presterar det nya planeringssystemet bättre än det tidigare. Det som ansvariga därför behöver ta 

ställning till är om planeringssystemet är tillräckligt bra för behovet och om inte vilka åtgärder som behöver bli 

vidtagna. 
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7. Rekommendationer  
Baserat på resultaten i detta examensarbete rekommenderas Bosch Rexroth Mellansel att: 

 Se över varför de med befintliga resurser inte klarar av att leverera mätresultat på kortare tid. Tre 

oberoende beräkningar och mätmetoder visar att mätrummet med befintliga resurser klara av den 

nuvarande beläggningen. En första åtgärd är att minska ställtiderna genom att i möjligaste mån ställa 

om från mätning av en artikel till en annan medan mätmaskinen mäter. 

 Skapa en standard för hur ofta varje artikel eller tillverkandeenhet ska bli kontrollerad och varför 

kontrollen ska ske. Idag har vissa enheter sådana instruktioner medan andra kan skicka för kontroll efter 

individuellt tycke. Enheten ska kunna skicka om den anser att maskinen betett sig annorlunda under 

bearbetningen, men en standard för normalläge bör ses över. 

 Tydliggör vad mätrummet ska kontrollera på artiklarna. Med avseende både standard första-bit-kontroll 

och internt utfallsprov. Idag finns inga sådana instruktioner, varför mätrummet kan lägga ned onödigt 

med tid på att mäta egenskaper som inte är intressant.  

 Se över om det verkligen är mätrumsoperatörerna som ska göra mätprogrammen. I 

tillverkningsenheterna är det inte operatörerna som gör motsvarande programmering utan tjänstemän 

som gör maskinprogrammen. 

 Genomföra ett nytt pilottest av planeringssystemet där framförallt tilldelningen är förändrad, 

följsamheten är bättre hos mätrumsoperatörer och ledtiden är det som har uppföljning. 

 När decouplinglagret och milk-run för komponenter till CA-motorn är inkört kan mätrummet själv 

ansvara för vad och hur ofta artiklar ska bli kontrollerade. Detta innebär att mätrummet frikopplas från 

tillverkningsflödet och kan liknas vid en extern granskare. 
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Bilaga 1 
Riskbedömningen som genomfördes inför pilottestet är sammanställd i denna bilaga. 

 

Datum: 2014-04-15 

 

Riskklassning & åtgärdsbehov: 

   

Deltagare: Anna Wandel, Jonny Lövnord, Lage Jonsson, 

Lena Lindblad, Patrick Klasér Hög: allvarlig risk. Måste åtgärdas snarast   

  Protokollförare: Lena Lindblad/Anna Wandel Medel: viss risk. Åtgärdas så långt som rimligt   
  

Underlag: PP-presentation  

 

Låg: liten risk. Ej behov av åtgärd   

  
Omfattning: 

Genomförande av pilot av planeringsverktyg i 

mätrum  

       

Arbetsplats/ arbetsuppgift Risk/skadehändelse 

Risknivå 

Förslag till åtgärd  Ansvarig 
Färdig- 

datum 
OK? låg/medel/ 

hög 

Mycket diskussion på 

morgonskift som kan 

försvåra mätning enligt 

schema (EHD, MOE) 

Svårt vara service-minded som 

tidigare. 
  

Boka in diskussionstider/kommunikation med berörda 

avdelningar om att respektera. 

Kommuniaktioin innan pilot 

      

Fånga upp olika händelser 

som kan påverka piloten. 

Svårt förklara varför pilot gått 

bra/dåligt och kunna utvärdera 

på rätt sätt. 

  Skriva dagbok       

Inplanerade mätningar hinns 

inte med 
Känsla av otillräckligthet   

Ta fram ett regelverk som tydligt ger vägledning om hur vi 

ska prioritera vid t ex. mätvärden behöver utrdas ytterligare. 
      

Vissa bitar kan inte köras i 

båda mätmaskinerna 
Svårt planera rätt   

Utred vilka bitar som inte kan köras i båda maskinerna. 

Dessa behöver förtydligas för rätt inplanering vid inlämning 

av bitar. 

      

file:///C:/Users/knp4mll/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Pilotpresentation2.pptx


 

 

II 

 

Arbetsplats/ arbetsuppgift Risk/skadehändelse 

Risknivå 

Förslag till åtgärd  Ansvarig 
Färdig- 

datum 
OK? låg/medel/ 

hög 

Personer i  slussen där 

planeringstavla hänger 
Påkörning   

Sker redan idag men kommer att öka i och med piloten. 

Information om försiktighet.  

Titta på alternativa platser 

      

Temperaturförändringar 
Temperatur ändras i 

mätrummen. 
  Registera temperatur under piloten.       

Ökad tydlighet om när bitar 

ska vara färdiga  

Konflikt mellan mätrum och 

produktion när inte utlovad tid 

kan hållas 

  Tydlig kommunikation innan piloten.       

Ökad tydlighet om när bitar 

ska vara färdiga  

Förbättring: Vi kan leverar en 

ungefärlig tid när biten blir 

färdig 

          

CA och CB -kolv - ligger i 

planeringen? 
Utred   Patrick förtydligar.       

 

 



 

 

III 

 

Bilaga 2 
Tabell över antal kontroller per vecka och motorkomponent. CA-artiklar baseras på ett framtidscenario där 

kanbansystemet är i full drift (därav differenser mot Figur R.1). Övriga motorkomponenter är baserade på 2013 

års mätprotokoll och intervjuer med maskinoperatörer.  

 

 Antal kontroller/vecka 

CA-motor  

Anslutningsblock 3,9 

Cylinderblock 2,7 

Gavel 6,4 

Kamring 24,3 

Kolv 5,9 

Planslid 4 

  

CB-familjen  

Anslutningsblock 4 

Cylinderblock 8 

Gavel 3 

Kamring 16,5 

Kolv 3 

Mellandel 1 

Mellanring 1 

Planslid 2 

  

MA-motor  

Anslutningsblock 0,5 

Cylinderblock 2,5 

Gavel 1 

Gejdplatta 1 

Kamring 6 

Kamrulle 3 

Kolv 4,5 

Planslid 1 

  

VI-motor  

Cylinderblock 2,5 

Gavel 1 

Gejdplatta 1 

Fördelare 1 

Kamring 6 

Kamrulle 0 

Kolv 4,5 

 

  



 

 

IV 

 

Tabell över processtider för analyserade motorkomponenter som mäts i mätmaskiner. Tiderna är erhållna från 

VSM-studier och jämförda med mätoperatörernas egenifyllda staketmätning. Standardtider för förflyttning är 1, 

3 eller 5 minuter beroende på om artikel förflyttas för hand, med handtruck eller med gaffeltruck. Riggningstiden 

är 10 minuter för tunga artiklar som behöver placeras i mätmaskinen med lyftanordning. 

 

 Förflyttning 

in & ut 
Tvättning Riggning Mätning Ommätning 

Totalt 

[min] 

CA-motor       

Anslutningsblock 6 10 5 50 15 86 

Cylinderblock 10 15 10 90 20 145 

Gavel 6 5 5 25 5 46 

Kamring 6 10 5 15 5 41 

Kolv 2 5 5 20 5 37 

Planslid 6 15 5 25 10 61 

       

CB-familjen       

Anslutningsblock 6 15 5 90 15 131 

Cylinderblock 10 15 10 110 25 170 

Gavel 6 10 5 55 15 91 

Kamring 6 10 5 35 5 61 

Kolv 2 5 5 25 5 42 

Mellandel 6 15 5 60 10 96 

Mellanring 6 10 5 45 10 76 

Planslid 6 15 5 80 15 121 

       

MA-motor       

Anslutningsblock 6 15 5 45 15 86 

Cylinderblock 10 15 10 60 15 110 

Gavel 6 10 5 30 5 56 

Gejdplatta 6 5 5 30 5 51 

Kamring 10 10 5 15 5 45 

Kamrulle 2 5 5 5 0 17 

Kolv 2 5 5 15 5 32 

Planslid 6 10 5 45 10 76 

       

VI-motor       

Cylinderblock 10 15 10 60 15 110 

Gavel 6 10 5 40 15 76 

Gejdplatta 6 10 5 30 10 61 

Fördelare 6 10 5 45 20 86 

Kamring 10 15 5 20 5 65 

Kamrulle 2 5 5 5 1 27 

Kolv 2 5 5 10 5 27 

 

  



 

 

V 

 

Bilaga 3 
Instruktioner, regler och tilläggsexempel för genomförandet av pilottest. 

 

Instruktioner för inlämnande till kontroll: 

1. Ta reda på vilken kategori biten tillhör och ta en lapp med rätt markering. 

2. Fyll i lappen med ankomsttid, artikelnummer och artikelnamn. 

3. Placera lappen i, för kategori, första lediga position. 

4. Positionen har en uppskattad färdigtid återkom då. 

 

Instruktioner till mätrumsoperatör: 

1. Artikeln som sitter i maskinen ska utredas enligt tidigare givna instruktioner. Mätverifikation får inte 

slarvas med på grund av schemat. 

2. Titta vilken kategori din maskin enligt schemat ska mäta. 

3. Påbörja inte en mätning som inte blir klar till nästa kategoribyte (±15 minuter). 

4. Ta den bit inom kategorin som står på tur, först in först ut är grunden. 

5. När mätningen är avslutad skriv på lappen vilken tid artikeln blev klar. 

 

A. Om släp uppstår: 

a. Fortsätt att mäta inom kategorin enligt punkt 1-5 ovan. 

b. Försök arbeta ikapp vid lämpligt tillfälle. 

c. Om släp för 1 skift finns, förskjut hela kategorin. 

B. Om du har tid över (inget släp hinner mätas): 

a. Fortsätt att mäta inom kategorin (enligt punkt 1-5 ovan), först dina sedan kollegans bitar. 

b. Mätspetskontroll/kalibrering. 

c. Underhållsarbete. 

d. Fortsätt att mäta utom kategorin (enligt punkt 1-5 ovan), början med kategorin som är belagd 

för längst tid framöver. 

 

Undantag från schemat: 

1. Schemat baseras på först in först ut inom varje kategori, omprioriteringar från detta skall ha goda 

anledningar. En omprioritering förstör för många andra. 

2. Artiklar från havererade maskiner får placera sin lapp i sin egen kategori eller inom R-kategorin. 

3. Om tid finns vid kategoribyten får VI-, MA-kolvar och MA-kamrullar mätas. 

 

Tilläggsexempel till grundregelverket i kapitel 4.4 Pilottest: 

1. Om ett mätresultat är dåligt så ska ommätningar och kontroller ske för att säkerställa att mätresultat är 

korrekt. Om verifieringen kräver en mätning i den andra mätmaskinen placeras artikel som om den vore 

släp i den maskinen, behåll kategorin. 

2. En S-mätning är genomförd och det är enligt schemat 60 minuter till kategoribyte. 

Mätmaskinoperatören bedömer att tiden (60+15=75 minuter) är tillräcklig för att mäta en släpande L-

artikel varför den artikeln mäts. 

3. En M-mätning är genomförd och det är enligt schemat 60 minuter till kategoribyte. Inget släp finns men 

mätmaskinoperatören bedömer att en planerad M-artikel hinner mätas inom 75 minuter (60+15) varför 

den artikeln mäts. 

4. En L-mätning är genomförd och det är enligt schemat 30 minuter till kategoribyte. Inget släp finns (eller 

bedöms hinna mätas) och mätmaskinoperatören bedömer att en planerad L-artikel inte hinner mätas 

inom 45 minuter. Operatören genomför nu andra arbetsuppgifter i 15 till 45 minuter varefter en ny 

kategorimätning påbörjas. 

5. En artikel behöver mindre uppdateringar i mätprogrammet och det bedöms hinna under samma tid som 

mätning av artikeln sker. Mätprogrammet uppdateras och därefter mäts artikeln. 

6. En M-artikel behöver medelstora ändringar i mätprogrammet och det bedöms ta en tid motsvarande 1-2 

stycken M-perioder. Lämpligt antal M-perioder blockeras för bokning, ändring i mätprogrammet sker 

varefter mätning av M-artikeln sker under en M-period. 

7. Förmiddagsskiftet får på måndag morgon in en artikel som inte har ett mätprogram, artikel är inte 

brådskande. Lämpligt antal (ca 2-3st) förmiddagar från och med morgondagen (eller senare) blockeras 

för programmering, artiklar som berörs planeras till andra skift eller till andra mätmaskinen efter att 

programmeringen är klar. När programmet är klart sker mätningar enligt schemat och artikel med nytt 

mätprogram mäts enligt schemat. 

8. Förmiddagsskiftet får på måndag morgon in en artikel som inte har ett mätprogram, artikel är 

brådskande. Pågående arbete avslutas och planerade artiklar blir omplanerade till andra skift eller andra 



 

 

VI 

 

mätmaskinen så att tillräckligt med tid blockeras för programmering. När programmeringen är klar mäts 

artikeln och därefter fortsätter mätningar enligt schemat. 

 

Kategoriindelning för kategoriserade artiklar. 

 Kategori 
Processtid 

[min] 

CA-artiklar  

Anslutningsblock  M   86 

Cylinderblock   S  145 

Gavel L    46 

Kamring L    41 

Kolv L    37 

Planslid  M   61 

CB-artiklar (inklusive CBP & CBM)  

Anslutningsblock   S  131 

Cylinderblock   S  170 

Gavel  M   90 

Kamring L    61 

Kolv L    42 

Mellandel  M   96 

Mellanring  M   76 

Planslid   S  121 

MA-artiklar  

Anslutningsblock  M   86 

Cylinderblock  M   110 

Gavel L    56 

Gejdplatta L    51 

Kamring L    45 

Kamrulle L    17 

Kolv L    32 

Mellandel  M    

Mellanring  M    

Planslid  M   76 

VI-artiklar  

Cylinderblock  M   110 

Gavel  M   76 

Gejdplatta L    61 

Fördelare  M   86 

Kamring L    65 

Kolv L    27 

Övriga artiklar    R  

 


