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Sammanfattning 
Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid 

tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej 

konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. Arbetet ingår i den 

avslutande kursen för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, 

natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. 

 

Syftet med projektet har varit att kartlägga det nuvarande material- och informationsflödet vid 

tillverkning av en stålkonstruktion. För att sedan komma med förbättringsförslag och åtgärder 

som potentiellt kan förbättra produktionen. De förslagna åtgärderna ämnar att reducera de 

slöserier som i dagsläget förekommer. 

 

Genom att tillämpa metoder och principer som grundar sig i Leanproduktion undersöktes 

vilka slöserier som förekommer i flödet. Efter en kartläggning av tillverknigsflödet kunde 

flertalet olika slöserier identifieras. Genom att tillämpa leanmetodik undersöktes det sedan hur 

slöserierna kunde drivas ut ur verksamheten. 

 

I förbättringsåtgärderna som tagits fram ingår det ett teoretiskt framtida material- och 

informationsflöde, ett alternativt layoutförslag samt en lista på förbättringsåtgärder. Det nya 

tillståndet styrs av Kanban- och Conwipsystem. Genom införandet av dessa system skapas ett 

dragande tillverkningsflöde. Det dragande flödet skapar i sin tur förutsättningar för en 

jämnare produktion med större förutsägbarhet. 

 

Genom införandet av ny syn på hur produktionsplaneringen styrs kan kapital frigöras. Det 

frigjorda kapitalet kan sedan investeras på nytt i verksamheten och bidra till ytterligare 

förbättring.   



 

Abstract 
This report deals with the subject of mapping the material and informational flow when 

manufacturing a steel construction. On behalf of Skyllberg Industri where the work has been 

carried out the names of the products, processes and final customer won’t be mentioned in the 

report. The project is a part of MSGC17, Degree Project of Bachelor of Science in 

Mechanical Engineering. At the Faculty of Health, Natural and Engineering Sciences. 

 

The purpose of the project has been to map the current material and informational flow during 

manufacturing of a steel construction. And to come up with solutions and actions that can 

improve the production process. The proposed solutions are supposed to reduce unnecessary 

waste in the production line.  

 

By applying methods and principles based on Lean production it was investigated what kind 

of sources of waste that exist in the material and informational flow. After mapping the 

production flow several different sources of waste were identified. By applying lean 

methodology, it was then investigated how the waste could be driven out of the workflow. 

 

The improvement measures that have been developed include a new layout and a theoretical 

future material and information flow. The new state is controlled by Kanban and Conwip 

systems. The introduction of these systems creates a pull flow in the production line. 

Implementation of a pull system will even out the production and give it more predictability. 

 

By introducing a new view of how the production is planned, capital can be released. The 

released capital can then be reinvested into the business and contribute to further 

improvements. 
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts vid Karlstads Universitet under den sista terminen på kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, kursen omfattar 22,5Hp och 

läses på halvfart under första halvan av terminen och helfart under andra halvan av terminen. 

 

Arbetet har utförts på uppdrag och i nära samarbete med Skyllberg Industri. Arbetet utfördes 

både i uppdragsgivarens lokaler samt vid Karlstads Universitet. Handledare hos Skyllberg 

Industri har varit kvalitetschef Helena Johansson. Projektansvarig har varit Daniel Kjellberg, 

student vid Karlstad Universitet. 

 

Handledare vid Karlstads Universitet har varit JanErik Odhe. Examinator för arbetet har varit 

universitetslektor Nils Hallbäck. 

 

Projektet redovisades muntligen vid Karlstads Universitet vecka 23, 2019. den skriftliga 

rapporten skall vara inlämnad 12/6-2019. 

 

1.1 Bakgrund till Lean produktion 
Begreppet lean production myntades under slutet av 1980-talet i en studie av John Krafcik. 

Denna studie samlade in data från bilfabrikanter världen över för att identifiera och förstå de 

skillnader i kvalitet och produktivitet som uppstod mellan olika tillverkare. Denna studie 

användes senare av Womack och Jones och lade grunden för boken The Machine that 

Changed the World. Boken satte fart på lean production som företagsfilosofi, där kundens 

behov sätts i fokus och produktionssystemen anpassa för att uppnå kundens önskemål och 

krav. Det är nu nästan 30 år sedan denna bok skrevs och det har hänt mycket sedan dess. Nya 

idéer, principer och metoder har sedan dess sett dagens ljus i takt med att lean produktion 

utvecklats. Under detta examensarbete har en del av dessa metoder och principer tagits 

tillvara på. 

 

1.2 Bakgrund till projekt 
Skyllbergs Industri AB är ett dotterbolag till Skyllbergs Bruk AB. Bruket är ett familjeföretag 

och ägs av familjen Svensson sedan 1888. Järnhanteringen i trakten har pågått sedan 1300-

talet. Kärnan i verksamheten är Skyllberg Industri AB. I tråddrageriet tillverkas det tråd till 

svetselektroder, trådkorgar och framförallt olika spiksorter. I robotsvetsverkstaden tillverkas 

det huvudsakligen trafikverksprodukter, belysnings- och telemaster samt diverse legoarbeten. 

 

Skyllberg Industri tillverkar en stålkonstruktionen i robotsvetsverkstaden. Stålkonstruktionen 

tillverkas i tre varianter benämnda K1, K2 och K3. Skyllberg Industri anser att det nuvarande 

tillverkningsflödet inte är optimerat efter konstruktions utforming. Därför vill Skyllberg 

utföra en kartläggning av det nuvarande informations- och materialflödet för att undersöka 

hur det ska kunna förbättras. 
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1.3 Problemformulering och syfte 
Syftet med projektet är att kartlägga det nuvarande material- och informations flödet vid 

tillverkning av stålkonstruktionen, för att sedan komma fram till ett framtida tillstånd och 

layoutförslag. Den nuvarande layouten anses idag inte vara optimerad med avseende på 

tillverkningen av konstruktionen då den är både tung och lång vilket gör den svårhanterlig. 

Genom att utföra en kartläggning vill Skyllbergs Industri uppnå ett mer optimerat 

tillverkningstillstånd och layout. 

 

1.4 Målsättning 
Huvudmålet är att ta fram ett nytt tillverkningstillstånd som underlättar informations- och 

materialflödet av stålkonstruktionen. Detta mål delas sedan in i följande delmål: 

 

● Det nya tillverkningstillståndet skall ha en kortare ledtid 

● Det nya tillverkningstillståndet skall ha mindre lagernivåer och binda mindre kapital 

● Det nya tillverkningstillståndet skall förkorta materialets totala färdväg 

 

Det viktigaste delmålet är att förkorta ledtiden, då detta anses kunna minska slöserier som 

uppstår. Överlager av produkter som tillverkas in-house är ett problem i dagsläget detta vill 

Skyllbergs se över och förbättra, genom att minska lagernivåerna kommer också att den totala 

ledtiden att minska samt att konstruktionen kommer att binda mindre kapital i form av 

lagerförda produkter. Skyllberg vill också minska avståndet som materialet färdas genom 

verkstaden.  

 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsas till att hitta ett materialflöde och verkstadslayout vid tillverkning av 

stålkonstruktionen. Flödet som undersöks är “dörr till dörr” flödet dvs flödet inom verkstaden 

från råmaterial till färdig produkt. Konstruktionen skickas i slutet av  produktionskedjan till 

en extern process. Arbetet tar inte hänsyn till det utomstående flödet då det ej anses gå att 

påverka inom projektets utsatta tid.   
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som detta projekt grundar sig på. Kapitlet inleds med en 

förstudie om leanproduktion och övergår sedan till teorin bakom värdeflödesanalyser. 

Kapitlet avslutas sedan med teori för lagerföringskostnader. 

 

2.1 Förstudie av lean produktion 
Lean production är också känt som the Toyota Way, och betyder ungefär “att göra mer med 

mindre”. Detta kan åstadkommas genom att eliminera de slöserier som uppstår i 

verksamheten. I dagens informationssamhälle har kunden stora möjligheter att efterforska och 

välja andra produkter och leverantörer som bättre uppnår kundens krav. För att kunna nå 

kundens krav på pris och kvalitét måste företagen konstant öka sin produktivitet och kvalitét 

samtidigt som produktionskostnaderna reduceras. Det stora problemet är att kapa kostnader 

utan att säga upp personal, utföra budgetnedskärningar eller vidta andra åtgärder som kan 

försvaga företaget på lång sikt. Ett alternativ som då återstår är att eliminera de slöserier som 

uppstår inom verksamheten med hjälp av lean produktion.  

 

Det går aldrig att “bli klar” med ett leanarbete. Skulle detta gå hade samtliga slöserier inom 

verksamheten ha eliminerats fullständig, dock så är målet att aktivt arbeta för att minimera 

samtliga slöserier. Lean är alltså inte en aktivitet som har ett slut, lean är snarare ett 

långsiktigt och aktivt arbete för att närma sig en vision om mindre slöserier.  

 

Leanfilosofin brukar ofta liknas med hur ett 

hus byggs upp. Precis som när ett hus byggs 

är det viktigt att lägga en stabil grund. I 

leanfilosofin består denna grund av stabilitet 

och standardiserat arbete. Väggarna i huset 

representerar två stycken grundprinciper,  

Jidoka och Just in Time (JIT). Dessa två 

principer håller sedan upp taket. Taket 

symboliserar kunden och målet, som är att 

leverera kvalitét, till en låg kostnad med en 

kort ledtid. Den mittersta delen representerar 

flexibla och motiverade medarbetare som 

underhåller huset och ständigt söker vägar 

till att förbättra det. En enkel variant av 

huset kan ses i figur1. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: Enkel figur över lean huset (Pascal D 2007) 
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Kärnan i lean bygger på att producera den högsta kvaliteten till det lägsta priset på kortast 

möjliga tid genom att reducera slöserier inom produktionen. Genom att implementera 

leanfilosofin inom en verksamhet går det att närma sig ett förbättrat tillstånd med mindre 

slöserier. Att få en bra översikt och implementera de olika principerna och metoderna är svårt 

och tidskrävande. Oftast plockas delar av huset och används inom ett förbättringsarbete som 

passar in på de processer inom verksamheten som skall förbättras. (Pascal D 2007a) 

 

2.1.1 Leans två grundprinciper 

Lean bygger på två stycken grundprinciper, Just In Time (JIT) och Jidoka. Med Just In Time 

menas det att producera rätt artikel, vid rätt tidpunkt till rätt kvantitet. Görs detta kan  slöserier 

i produktionen reduceras. Just In Time följer ett par enkla regler:  

 

➢ Producera inget som kunden ej beställt 

➢ Jämna ut efterfrågan så att arbete kan fortgå så smidigt som möjligt i verksamheten 

➢ Sammankoppla samtliga processer så att de anpassas till kundens behov genom 

visuella system 

➢ Maximera flexibiliteten hos människor och maskiner  

 

Ett Just In Time system består av tre stycken principer, takt, kontinuerliga flöden och 

dragande system. Genom att anamma dessa tre principer skapas en förutsägbarhet i 

verksamheten. I en verksamhet där oförutsägbarheten är stor skapas också mycket slöserier. 

Dessa slöserier skapar i sin tur ytterligare ineffektivitet. Att aktivt arbeta med att skapa 

förutsägbarhet leder till en högre flödes- och resurseffektivitet.  

 

Två stycken komponenter i ett Just in Time system är Kanban och produktionsutjämning 

(Heijunka). Dessa två komponenter kan används för att öka förutsägbarheten genom att skapa 

kontinuerliga flöden och dragande system. (Pascal D 2007b) 

 

Med ett dragande system menas att en intern eller extern kund uppströms i flödet signalerar 

ett behov, först då startas aktiviteter nedströms i flödet. Att skapa ett dragande system innebär 

att flytta behovssignalen längre bak i flödet. Med kontinuerliga flöden menas ett flöde som 

avbryts så sällan som möjligt, dvs att produkten befinner sig i ständig förädling. Att nå ett helt 

kontinuerligt flöde är i stort sett omöjligt, men en strävan bör finnas inom verksamheten att 

komma så nära ett kontinuerligt flöde som möjligt .  

 

Den andra grundprincipen för lean är Jidoka. Jidoka innebär att kvalitetssäkra produktionen 

genom att se till att inga felaktiga produkter rör sig genom flödet och att vidta åtgärder som 

gör det lättare att göra rätt från början. Genom att anamma detta undviks det att felaktiga 

produkter som döljer eventuella produktionsbrister rör sig längre upp i flödet. Detta kan 

åstadkommas med metoder såsom, zon-kontroll, poke-yoke, vanlig problemlösning m.m. 

(Petersson et al 2015a) 
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2.1.2 De åtta slöserierna (MUDA) 

Muda 

Det slutgiltiga målet i lean production är att eliminera samtliga slöserier (Muda) i 

verksamheten. Muda  består av åtta slöserier, från början ansågs de vara sju stycken. I takt 

med att lean har utvecklats har outnyttjad kreativitet lagt till och blivit det åttonde slöseriet. 

De åtta slöserierna MUDA är följande: 

 

➢ Överproduktion - Med överproduktion menas att artiklar tillverkas som för tillfället 

inte kan säljas. Överproduktion skapar extra kostnader i form av att det behövs extra 

yta, mer personal, större energi- och materialåtgång, mer kringutrustning etc. 

Överproduktion har också förmågan att dölja brister i produktionen. (Pascal D 2007c) 

 

Slöseriet överproduktion sker genom att produkter tillverkas för fort, för tidigt eller av 

för stor kvantitet dvs. produkter som är färdiga innan de behövs. Dessa produkter 

ligger endast och väntar på nästa process/kund, detta i sig skapar inget värde utan 

skapar bara problem i form av andra slöserier. 

 

Detta anses ofta vara den värsta sortens slöseri, anledningen till  detta är att 

överproduktion också skapar mycket av de andra slöserierna, tex i form av större 

lager, mer transporter, omarbete och kassationer etc. (Petersson et al 2015b) 

 

➢ Lager -  Lager byggs ofta upp då ett tryckande flöde existerar. Detta leder till stora 

mängder råmaterial och produkter i arbete. Större lager leder till att en större mängd  

ekonomiskt kapital binds i produktionen än vad som är nödvändigt. Onödiga lager 

leder också till att råmaterial och produkter i arbete ligger och väntar på att användas, 

vilket inte tillför något värde. Stora lagernivåer har också en förmåga att dölja 

kvalitetsbrister som upptäcks i ett senare skede.  

 

➢ Väntan - Väntan uppstår då en operatör eller en maskin inte kan utföra sitt arbete vid 

en beräknad tidpunkt. Då en maskin eller operatör väntar kan inte någon värdehöjning 

i verksamheten ske. Anledningarna till att väntan uppstår är många bl.a. att vänta på 

material, maskinfel m.m. Stora lager och produkter i arbete skapar också väntan. Att 

vänta ökar artikelns ledtid vilket är ett kritiskt mått inom lean produktion. 

 

➢ Onödiga rörelser - Onödiga rörelser påverkar både människor och maskiner negativt. 

Onödiga rörelser innebär att vridande, sträckande och andra oergonomiska rörelser 

sker under arbetsmomenten. Detta kan leda till sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor. 

För maskiner leder onödiga rörelser ofta till längre processtider och onödigt slitage.  
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➢ Outnyttjad kreativitet - Detta slöseri anses ibland vara större än överproduktion, 

anledning till detta är att den kompetens som finns tillgänglig inte utnyttjas till fullo. 

Detta kan leda till uteblivna förändringar, sämre engagemang och i värsta fall 

medarbetare som slutar. Detta slöseri kan bekämpas genom ett aktivt 

förbättringsarbete i organisationen, och att medarbetare får möjlighet att utvecklas 

djupare i sina arbetsuppgifter. Att få en möjlighet att utvecklas ytterligare skapar ett 

större engagemang och förståelse för uppgiften. (Petersson et al 2015c) 

 

➢ Onödig processer - Detta är ett slöseri i framförallt teknologiskt drivande 

verksamheter. Genom att utveckla produkter som är ingenjörsmässigt komplicerade 

kan kundens krav och önskemål glömmas bort. Detta kan ge negativa effekter såsom 

avancerade lösningar och dyra produkter. 

 

➢ Transport - Transport är ett nödvändigt slöseri, material måste alltid förflyttas mellan 

de olika operationerna för att en värdehöjning skall kunna ske. Onödiga transporter 

beror ofta på att den tillgängliga ytan inte utnyttjas på bästa sätt. Onödiga transporter 

kan bekämpas genom att tex flytta processer närmare varandra, minska på onödigt 

stora batchstorlekar vid transport m.m. 

 

➢ Omarbete och kassation - Vid omarbete och kassation av felaktiga produkter, krävs 

det att de måste repareras eller i värsta fall kasseras och tillverkas igen. Detta medför 

en kostnad som är både oekonomisk och tidskrävande då detta påverkar produktionen 

negativt. (Pascal D 2007d) 
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2.1.3 Vanligt förekommande lean metoder 

Kanban och Constant Work In Progress (Conwip) 

Kanban härstammar från Japan och betyder ungefär kort eller markering. Ett Kanbansystem 

kan användas för att styra materialförsörjningen i ett dragande tillverkningssystem. Genom att 

använda ett Kanbansystem skickas signaler mellan processerna i form av kort som beskriver 

vad som ska tillverkas. Produktion av en ny artikel påbörjas endast om det finns råmaterial 

tillgängligt och om ett Kanbankort har signalerat tillverkningsstart. Material dras genom 

systemet då en process nedströms signalerar ett behov. Kanbankorten styr också över 

mängden produkter i arbete då en ny produkt endast får tillverkas om ett kort har signalerat 

efter ett behov längre fram i flödet. Den totala mängden PIA begränsas till antalet kort i 

Kanban-systemet. De olika korten symboliserar ofta en standardiserad behållare som roterar i 

systemet. (Marek et al. 2001). En förenklad bild över ett Kanbansystem kan ses i figur 2.  

 

 
Figur 2: Enkel illustration över informations och materialflödet i ett Kanbansystem 

 

Antalet Kanbankort som ett Kanbansystem behöver styrs av den genomsnittliga efterfrågan, 

ledtiden, säkerhetsfaktor och antalet artiklar i en standardiserad behållare. Den dagliga 

efterfrågan bestäms av kunden. Ledtiden bestäms av hur effektivt produktionssystemet är. De 

två faktorer som enklast kan påverkas är säkerhetsfaktorn och antalet i den standardiserade 

behållare. (ToughNickel 2019). Ekvationen som hämtats är fritt översatt från engelska. För att 

beräkna antalet Kanbankort som behövs i ett system kan följande ekvationen användas: 

 

𝐾 =
𝐺𝐷𝐸∗𝐿∗(1+𝑆𝐹)

𝑄
     (1) 

 

Där parametrarna står för: 

 

K = Antalet Kanbankort 

GDE= Genomsnittlig daglig efterfrågan 

LT= Ledtid 

SF= Säkerhetsfaktor 

Q= Antal produkter i standardiserad behållare 

 

Det är inte alltid lämpligt att använda sig av ett Kanbansystem i ett dragande flöde, framförallt 

inte då produktmixen är hög. När många olika artiklar rör sig i systemet krävs också en stor 

mängd standardiserade behållare. Ska samtliga artiklar ha en egen behållare kommer det inom 

en del verksamheter inte att fungera rent praktiskt. Ett Kanbansystem är också svårt att 

använda om behovet är kraftigt varierande och oförutsägbart över tid. Ett alternativ till 

Kanbansystem är ett så kallat Constant Work In Progress (CONWIP) system. Ett Conwip som 

använder sig av en backlog för att få kontroll på vad och i vilken ordning som artiklar 

produceras i. 
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Ett Conwipsystem är en generaliserad variant av ett Kanbansystem. Precis som i ett 

Kanbansystem används kort för att styra produktionen. Korten fästs precis som i 

Kanbansystemet till standardiserade behållare som innehåller en viss mängd artiklar. När ett 

kort har använts skickas det tillbaka till början av Conwipsystemet för att användas igen. 

Skillnaden från ett Kanbansystem är att korten inte initierar tillverkning av en specifik artikel, 

korten är istället bundna till hela produktionslinjen. När ett Conwipkort används i början av 

produktionslinjen märks kortet upp med den artikel som skall tillverkas. Detta bestäms i sin 

tur av en “turlista” eller backlog. Se figur 3 för enkel bild av ett Conwipsystem.  

 

 
Figur 3: Förenklad illustration för information och materialflöde i ett Conwip-system 

 

Backloggen innehåller de ordrar som ska produceras, artikeln som ska produceras härnäst 

bestäms av den nästkommande ordern i backloggen. Det är upp till produktionsplaneraren att 

underhålla och bestämma ordningen i backloggen. Ordningen i backloggen kan ändras för att 

undvika onödiga ställ eller för att släppa fram ordrar med högre prioritet. Däremot så får 

tillverkning i den första operationen aldrig startas om det inte finns något Conwip kort 

tillgänglig, det gäller även om den första stationen står utan arbete. 

 

Inne i Conwipsystemet gäller “first in system first served”, med detta menas att de artiklar 

som anländer i systemet alltid skall följa samma sekvens. Den äldsta artikeln i systemet är 

alltid den som produceras i första hand. Enda undantaget då detta kan ändras är om omarbete 

av en artikel måste utföras, denna artikel får då högst prioritet. 

 

Parametrarna att ta hänsyn till i ett Conwipsystem är följande: 

 

m: Antal kort, denna parameter bestämmer mängden PIA i systemet 

q: produktionsnivå, tillverkningsmålet för en bestämd tidsperiod 

n: maximalt mängd överarbete. Om q+n produceras under en period stoppas linjen till 

nästa tidsperiod. 

q: kapacitetsförlust. Förluster som finns i systemet tex maskinhaveri 

 

Det gäller att hitta optimala nivåer för dessa parametrar. Genom att öka n eller m skapas 

större lagernivåer men leveranssäkerheten ökar. Genom att öka q kan inkomsterna öka men 

oftast fås en lägre servicenivå. Parametrarna n och m är enklast att ändra på vid behov.  Vid 

implementering av ett Conwipsystem bör parametrarna n och m sättas högre än vad som anses 

vara nödvändigt, för att sedan gradvis sänkas tills en optimal nivå erhålls. (Spearman et al. 

1990) 
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Single minute exchange of die (SMED) 

Metoden SMED startade sin utveckling under 1950 talet. Detta är en metod för att reducera 

ställtider, det vill säga tiden det tar att ställa om en process från att utföra en uppgift till att 

utföra en annan. Denna tid bör vara så kort som möjligt, detta eftersom att stället i sig inte 

tillför något värde. 

 

För att aktivt arbete med att minska ställtiderna är det viktigt att separera interna och externa 

ställtider. Om verksamheten måste avbrytas för att omställnings skall ske är det en intern 

ställtid. En extern ställtid innefattar arbete som kan utföras då verksamheten är igång. 

(Petersson et al 2015d) 

 

I ursprungsläget innan ett arbete med SMED har inletts så finns det inga tydliga riktlinjer över 

vad som kan klassas som internt eller externt ställ. Det finns heller inga fastställda 

instruktioner och rutiner för hur ett ställ ska utföras. 

 

Det första steget i att förbättra ett ställ är att identifiera och klassificera vad som är internt 

respektive externt ställ, för att sedan separera dessa från varandra. Genom att separera interna 

och externa ställ kan ställtiderna ofta kapas med 30%-50%.  

 

I det andra steget konverteras interna ställtider till externa ställtider. Detta kan göras genom 

att undersöka om olika delmoment är felaktigt antagande att vara interna ställ, för att sedan 

konvertera dessa ställ till externa. 

 

Det tredje och sista momentet i SMED är att förbättra både de interna och externa ställtiderna. 

Detta utförs genom att analysera samtliga delmoment för stället och sedan förbättra de olika 

momenten. (Shingo 1985) 

 

De stegen som beskrivits visualiseras i figur 4. 

 

 
Figur 4: Visuell representation av de fyra SMED stegen 
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Effektivisering av de ingående delmomenten kan enklast utföras med metoder såsom 5S och 

standardiserat arbete, där de ingående momenten standardiseras för att stället skall ske se 

effektiv som möjligt.  

 

5S 

Genom att införa metoden 5S i verksamheten är det enklare att uppnå trivsel och allmänt 

välbefinnande genom att skapa en välorganiserad arbetsplats.  Det är också ett krav om någon 

typ av standard skall kunna införas i verksamheten. För att öka produktiviteten är det 

nödvändigt att införa standarder då det driver ut slöserier ur verksamheten. Det är vanligt att 

starta ett leanarbete genom att börja med 5S. Anledning till det är att det är en metod som är 

enkel att förstå sig på och utföra. Att arbeta med 5S kräver inga förkunskaper eller speciella 

utbildningar. 

 

Att arbeta med 5S innebär att arbeta med de små momenten i olika arbetsuppgifter. Genom att 

förbättra de olika delmomenten skapas större positiva effekter i verksamhetens. Metoden har 

fått sitt namn då alla delmoment börja med bokstaven S och består av: 

 

● Städa - Se till så att saker är i ordning och fungerar som det skall. Genom att lägga en 

kortare stund på denna aktivitet varje dag, kan mycket tid sparas i längden. 

● Sortera - Genom att sortera arbetsplatsen nås en bra överskådlighet över situationen. 

Mindre tid kommer att gå åt till att leta efter det material som behövs just nu. Föremål 

som ofta används skall ha sin specifika plats inom en nära räckvidd. Föremål som ej 

används bör avlägsnas från området. 

● Strukturera - Placera verktyg, material, dokument etc. där de behöver vara.  

Strukturera på ett sätt så att letande undviks. Det är lika viktigt att veta var ett föremål 

skall vara som för snabbt kunna avgöra om det saknas. 

● Standardisera - Efter att de ovanstående aktiviteterna har avklarats kan en 

standardisering av arbetsmomenten utföras. Detta innebär att arbetsgruppen kommer 

överens om de regler som skall gälla för saker som tex vart verktyg skall vara, städ 

scheman, hur beställningar skall skötas etc. En standard är också nödvändigt att 

underhålla och konstant förnya i takt med att nya rutiner och uppgifter införs. 

● Självdisciplin -Det svåraste momentet i 5S, då dessa moment ofta innefattar många 

personer med olika viljor så kommer engagemanget att variera. Det kan ta en längre 

tidsperiod att förändra ett inrutat arbetssätt. För att uppnå förändringar i verksamheten 

är det viktigt att ledningen förstår att förändrat arbetssätt och beteende inte sker på en 

dag. 

 

Genom att följa dessa punkter kan organisationen uppnå en struktur som utvecklar 

standardiserade arbetet. (Petersson et al 2015e) 

 

Standardiserat arbete 

Standardiserat arbete är en kritiskt viktig del av att arbeta med lean. Att standardisera arbetet 

inom en organisation innebär att alla delaktiga kommer överens om ett gemensamt 

tillvägagångssätt att arbeta på. Det gemensamma arbetssättet är det nuvarande bästa sättet att 

arbeta på. Skall organisationen förbättras krävs det att standarder inom organisationen finns, 

genom att hitta nya lösningar på den nuvarande standarden kan arbetet utvecklas ytterligare. 

Det nya tillvägagångssättet kommer då att bli den nya standarden som skall följas. Genom att 

utveckla standarder går det lättare att upptäcka avvikelser, det bidrar till en större 

förutsägbarhet och det skapar ett aktivt lärande. 
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Då standarder saknas är det svårare att upptäcka avvikande mönster och hitta brister inom 

verksamheten. Det går att mäta och hitta brister men det är svårt att ge en förklaring till 

bristerna om ingen standard för arbetet existerar. 

 

Genom att upprätta standarder inom verksamheten skapas förutsägbarhet vilket är en central 

punkt inom lean. Skapas en förutsägbarhet är det enklare att identifiera slöserier och driva ut 

dessa. 

 

Att arbete efter standarder skapar kunskap och lärande inom organisationen då samtliga 

medarbetare får tillgång till det just nu bästa sättet att utföra en arbetsuppgift på. Det ger 

också en möjlighet för samtliga involverade att utveckla den nuvarande standarden. 

(Petersson et al 2015f)  

 

Dragande och tryckande flöden 

Målet med Just In Time är att uppnå ett dragande system det vill säga ett system som endast 

producerar när det behövs längre bak i kedjan. Syftet med ett dragande flöde är att flytta 

behovssignalen längre bak i flödet. Genom att göra det behöver de olika operationerna 

kommunicera med varandra  genom ett standardiserat signalsystem. Uppnås ett dragande 

flöde får detta ofta positiva effekter i form av reducerade slöserier. Se figur 5 för enkel bild 

över ett dragande flöde. 

 

 

 

  

Figur 5: Informationsflöde i ett dragande tillverkningssystem 
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I ett tryckande system är det inte efterföljande process som startar tillverkningssignalen, utan 

det sker utav ett övergripande materialplaneringssystem. En signal går då ut till de olika 

processerna om vad och hur mycket som skall tillverkas och när skall tillverkas. Problemet 

med denna metod är att de olika processerna inte “kommunicerar” med varandra och om 

oförutsedda händelser sker,  så uppstår slöserier i form av lager, flaskhalsar, kvalitetsbrister 

etc. (Petersson et al 2015g). Se figur 6 för enkel bild av informationsflödet i tryckande 

system.  

 

 

 

Utjämning (Heijunka) 

Utjämning är en bit av grunden till leanhuset och är en mycket viktig del. Att jämna ut flödet 

sammanbinder de båda grundprinciperna Just In Time och Jidoka. 

 

Utjämning av produktionsflödet är en mycket viktig del i leanfilosofin då det främjar kvalitet 

och flödeseffektivitet. Genom att utjämna flödet kan “stresstoppar” och perioder med en lägre 

beläggning undvikas. Utjämning av flödet främjar kvalitet då det är lätt att tumma på 

kvaliteten under stressiga situationer. Utjämning av flödet ger också en högre 

flödeseffektivitet, dvs den andel av tiden som är värdeskapande för produkten i fråga. Detta 

gör det enklare att planera så att stresstopparna undviks i produktionen. Utjämning ger också 

en hög resurseffektivitet dvs. hur mycket de tillgängliga resurserna används under en 

tidsperiod. (Petersson et al 2015h) 

 

Figurerna 7 & 8 visar bilder över hur ett otaktat flöde skapar slöserier i jämförelse med ett 

taktat flöde.  

 

Figur 6: Informationsflöde i ett tryckande tillverknigssytem 

Figur 7: Otaktatat flöde som bygger upp slöserier Figur 8: Taktat flöde som skapar ett utjämnat flöde 
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Ständiga förbättringar (Kaizen) 

Kaizen härstammar från leanfilosofin och är termen för ständiga förbättringar, Kaizen betyder 

ungefär ”till det bättre”. Meningen med ständiga förbättringar är att utveckla verksamheten i 

små och kontrollerade steg. Varje steg kräver kanske ingen större insats men bidrar i längden 

till större resultatförbättringar. Tanken är att implementera ett förbättringsarbete  så att alla 

inom verksamheten får en möjlighet att bidra med sitt kunnande. Summan av alla 

förbättringsförslag ger i slutändan en stor positiv effekt på verksamhetens helhet. (Petersson 

et al 2015i) 

 

De olika lean metoderna och principerna är många och vanligtvis plockas det utav dem för att 

passa in i situationen, en mer komplett bild av lean huset kan ses i figur 9. De metoder och 

principer som gåtts igenom i denna litteraturstudie är några av de vanligast förekommande ute  

i tillverkande verksamheter. Fortsättningsvis kommer detta examensarbete härledas med hjälp 

av dessa metoder och principer. 

 

 
Figur 9: Detaljerad bild av lean huset (Pascal D 2007)  
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2.2 Kartläggning av nuvarande tillstånd 
Med ett leansynssätt är det första som ska göras vid närmandet av en process, att följa det 

värdeökandet flödet och att kartlägga det. Det kan göras genom att följa materialets fysiska 

färdväg, rita upp sträckan, samt anteckna tider och avstånd. (Liker 2004) 

 

En metod för att kartlägga det nuvarande materialflödestillståndet och för att identifiera 

förbättringsmöjligheter kallas värdeflödesanalys. Vid kartläggning av flödet med hjälp av 

värdeflödesanalysen ligger fokus på att förbättra flödets helhetsbilden dvs flödets effektivitet 

snarare än att fokusera på processoptimering. Vid skapandet av värdeflödesanalysen vandras 

flödets väg och operationernas förbindelser ritas ut på ett papper. Kartläggningen av flödet 

kan delas in i två steg, kartläggning av materiellt flöde samt kartläggning av 

informationsflöde. Vid tillverkningsprocesser är det vanligt att följande data samlas in: 

 

● Cykeltider 

● Ställtider 

● Up-time 

● Partistorlekar 

● Antal varianter 

● Tillgänglighet 

● Verklig kapacitet 

● Kassation 

● Antal operatörer 

● Skiftform/arbetstider 

● Leveransvolymer 

 

Den data som samlats in ritas sedan in i en värdeflödeskarta, denna karta beskriver sedan det 

nuvarande systemets material och informationsflöde. Flödesanalysen kan delas in i tre steg: 

 

1. Kartläggning av nuvarande tillstånd 

2. Använda Lean principerna som stöd för att identifiera förbättringar och rita en ny 

karta över ett framtida tillstånd 

3. En handlingsplan skapas för att driva verksamheten till ett framtida tillstånd 

 

Det första steget  för att bilda sig en uppfattning av det nuvarande tillståndet är att vandra 

flödets väg. När detta görs samlas också data in om processerna i turordningen som de 

påträffas. Information om de olika processerna och lagernivåerna skrivs in under respektive 

process eller lager i en faktaruta. När tillräckligt med information samlats in kan den verkliga 

cykeltiden beräknas för processerna, och genom att ta reda på kundens behov kan lagrens 

räcktider beräknas. Den sammanlagda summan av lagren räcktider ger produktens totala 

ledtid, och den totala summan av de verkliga cykeltiderna ger produktens totala 

värdeskapande tid. Med hjälp av den totala ledtiden och den sammanlagde värdeskapande 

tiden kan flödets effektivitet beräknas. 

 

Efter att materialflödet har kartlagts ritas slutkundens krav på leveranstäthet av den färdiga 

produkten in i kartan. Det ritas också in information om hur leveranserna från leverantörerna 

ser ut. När detta är gjort kompletteras kartan med hur informationsflödet ser ut. Denna 

information beskriver hur ofta ordrar och prognoser kommer in från slutkund och hur de 

skickas till leverantörer av råmaterial. Kartan kompletteras till sist med information om hur de 

olika processerna planeras och styrs. (Petersson et al 2015j) 
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När en komplett värdeflödesanalys ritats upp kan takttiden för produkten beräknas. Denna tid 

är baserad på kundbehovet och den tillgängliga arbetstiden, Se ekvation 1. Då kundbehovet är 

känt kan också den totala tiden artiklarna är lagerlagda dvs räcktiden beräknas genom att 

använda  ekvation 2. Med hjälp av processinformationen kan också den verkliga cykeltiden 

beräknas. Den verkliga cykeltiden ger en bättre bild över hur lång en process egentligen tar i 

jämförelse med den planerade cykeltiden. Den verkliga cykeltiden tar i beaktande Up-time 

och kvalitetsutbyte. Den verkliga cykeltiden kan beräknas med ekvation 3. 

 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
  (1) 

 

𝑅ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
   (2) 

      

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
   (3) 

 

När den verkliga cykeltiden för de olika operationerna och lagrens räcktider är kända, kan 

dessa summeras. Detta ger i sin tur produktionssystemets flödeseffektivitet. 

Flödeseffektiviteten beräknas enligt ekvation 4. 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 (4) 

 

Den totala ledtiden och den verkliga cykeltiden kan visualiseras genom att rita in en “trappa” i 

värdeflödesanalysen. I trappan skrivs de olika cykel- och räcktiderna in. Ett exempel på en 

värdeflödesanalys kan ses i figur 10. 

 

 
Figur 10: Förenklad variant av en värdeflödeskarta 
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2.3 Att skapa ett framtida tillstånd 
När områden med förbättringspotential identifierats är det viktigt att inte gå till direkt 

handling då detta kan ge en negativ påverkan på flödet. Det första som ska göras är att lägga 

upp en plan att arbete efter. Detta kan göras genom att rita upp en värdeflödeskarta över ett 

önskvärt framtida tillstånd. För att nå upp till det nya tillståndet är det önskvärt att arbete med 

de olika leanprinciperna och metoderna. Förbättringar i 

den nya värdeflödeskartan märks ofta upp med en 

Kaizensymbol för att visa att en förändring skett jämfört 

med det ursprungliga läget. Figur 11 visar en 

Kaizensymbol. Den tredje delen av denna analys går ut 

på att lägga upp en handlingsplan för att uppnå det 

framtida flödet, de uppgifter som skall utföras bör 

brytas ned i mindre deluppgifter samt att lägga upp en 

tidsplan när respektive uppgift skall vara utförd. 

(Petersson et al. 2015k) 

 

Syftet med att skapa det nya framtida tillståndet är att 

skapa ett dragande flöde. Detta kan åstadkommas genom att implementera Kanban alternativt 

Conwipsystem. För att skapa ett dragande flöde kan så kallade supermarkets och “First in, 

First out” system användas.  

 

Supermarket 

Ett utav de mest effektiva sätten att producera efter är att utveckla kontinuerliga flöden. Med 

detta menas att produkterna omedelbart passerar mellan processerna utan att mellanlagras. 

Genom att upprätthålla kontinuerliga flöden minskas slöserier mellan de olika processerna. 

 

Vid de områden där det inte är möjligt att erhålla ett kontinuerligt flöde är det möjligt att 

sammanlänka två stycken flöden med hjälp av en supermarket. Det finns flera stycken orsaker 

till att kontinuerliga flöden inte kan upprätthållas. Är de olika operationerna långt ifrån 

varandra, långa ledtider eller om processerna är konstruerade för snabba eller långsamma 

cykeltider är det ofta svårt att skapa kontinuerliga flöden.  

 

En supermarket är en lagringspunkt i slutet av ett kontinuerligt flöde och 

fungerar genom att kundprocessen hämtar material i supermarketen. När 

nivån i supermarketen nått en tillräckligt låg nivå skickas ett kort ut som 

signalerar att supermarketen behöver fyllas på igen. (Rother & Shook 2004a) 

Symbolen för en supermarket kan ses i figur 12.  

 

First in first out (FIFO) 

First In First out är sätt att reglera dragsystem mellan två frikopplade 

processer. En FIFO bana arbetar genom att kundprocessen nedströms 

drar flödet till sig och den tillverkande processen fyller på flödet. Genom 

att använda FIFO banor tillverkas inte mer än vad banans max-gräns 

klarar av. Detta ger positiva effekter såsom reducerade lager och att 

föråldrade produkter undviks i flödet då den första komponenten alltid 

används först i efterföljande operation. (Lean Enterprise Institute 2019). 

Symbolen för en FIFO bana kan ses i figur 13.  

 

Figur 11: Kaizensymbol 

Figur 12: Symbol 
för Supermarket 

Figur 13: Symbol 
för FIFO-bana 
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Pacemaker 

Pacemakerprocessen är den process som styr takten och varierar hastigheten i ett 

produktionssystem. Produktionsvolymen i pacemakerprocessen påverkar kapacitetsbehovet i 

alla processer nedströms i flödet. Efter pacemakerprocessen finns det ingen supermarket eller 

dragande system. Pacemakerprocessen är vanligtvis den process med ett kontinuerligt flöde 

som befinner sig närmast kunden. Det är också den process som styrs direkt av order från 

externa kunder. (Rother & Shook 2004b) 

 

2.4 Overall Equipment Efficiency 
Overall equipment efficiency (OEE) är ett sätt att mäta produktionseffektivitet. Mätetalet 

OEE styrs i sin tur av parametrarna tillgänglighet, prestanda och kvalitetsutbyte. OEE är ett 

sätt att visa och beskriva ett ganska komplext system och används ofta som ett nyckeltal vid 

mätning av processer.  

 

Tillgängligheten är den tid utrustningen är i drift, dvs den planerade drifttiden minus alla 

händelser som påverkar drifttiden negativt t.ex. skiftbyten, utrustningsfel, ställtid, 

materialbrist etc. Tillgängligheten kan beräknas enligt ekvation 5: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
    (5) 

 

Prestandan tar hänsyn till hastighetsförluster som gör att processen körs till en lägre grad än 

vad som är planerat. Hastighetsförluster kan bland annat bero på slitage och dåligt 

råvarumaterial. Prestandan kan beräknas genom ekvation 6: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
    (6) 

 

Kvalitetsutbytet anger mängden godkända enheter i förhållande till antal ej godkända enheter. 

Ej godkända enheter räknas som enheter som måste skrotas eller omarbetas. Kvalitetsutbyte 

kan beräknas genom ekvation 7:   

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
    (7) 

 

OEE tar hänsyn till de tre nämnda faktorerna, att beräkna det totala OEE värdet görs genom 

att multiplicera tillgänglighet, prestanda och kvalitetsutbyte se ekvation 8:    

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒   (8) 

 

Eftersom att mätetalet OEE påverkas av flera olika faktorer kan detta ge en indikation på var i 

processen det finns utrymme för förbättring. (Vorne Industries Inc. 2019). 
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2.5 Lagerföringskostnader 
Att lagerföra råvaror och produkter i arbete binder kapital och medför extra kostnader. För att 

minska kostnaderna bör lagren hållas på en så låg genomsnittlig nivå som möjligt. Genom att 

hålla en låg lagernivå ökar också omsättningshastigheten.  

 

Lagringskostnader kan delas upp i två kategorier, lagerhållnings- och lagerföringskostnader.  

Lagerhållningskostnader är kostnader sammankopplad med den fysiska lagringen, t ex 

kostnader för truckar, personal, byggnader osv. Lagerföringskostnader är sammankopplade 

med materialet som lagras i form av investerings- och riskkostnader. Investeringskostnaden 

består av kapitalkostnader, medan riskkostnaderna är förknippade med inkurans, kassation, 

stöld, svinn, brand m.m. (Storhagen 2003) 

 

När en verksamhet lagerför råmaterial och produkter i arbete ses detta som en investering för 

framtiden. Denna investering skall efter förädling säljas till slutkund och bringa in pengar. Så 

länge materialet befinner sig i flödet binds onödigt kapital upp. Kapitalbindningen är ett 

bortfall i möjliga intäkter en så kallad kapitalkostnad. Kapitalbindningen uttrycks av många 

verksamheter i form av kalkylräntan. Kalkylräntan motsvarar det bästa 

förräntningsalternativet eller förräntningskravet som en verksamhet har på investerat kapital.  

 

Att lagerföra material medför också olika risker. Material som lagerförs kan bland annat 

drabbas av hanteringsskador, stöld, svinn, kassation osv. och därmed minska i värde. Genom 

att minska lagernivån minskas också riskkostnaderna. Riskkostnaderna kan beräknas genom 

att addera kostnader relaterade till risken dvs kostnader för kassation, svinn, stöld, inkurans 

m.m.   

 

Kapital- och riskkostnaderna kan adderas ihop, dessa två komponenter bildar tillsammans 

lagerräntan. Lagerräntan representerar de risk- och kapitalkostnader som uppstår för det 

material som lagras och innefattar inte kostnader för utrymme och utrustning.   

 

Vid beräkning av lagerräntan måste kapital och riskkostnader ställas i proportion till 

lagervärdet dvs värdet av de lagerförda artiklarna. Då detta varierar över tid används 

meddelagervärdet vid beräkningen. Ekvationen för att beräkna lagerräntan är: 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟(%)  =  
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 ∗  100   (9) 

 

Om verksamheten redan har en beräknad kalkylränta kan lagerräntan beräknas genom att 

använda ekvation: 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟 (%)  =  𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%)  + 
𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 ∗ 100 (10) 

 

Riskkostnaderna beräknas genom att addera samtliga kostnader för kassationer, stöld, 

inkurans m.m. Ett sätt att skydda sig mot detta är att teckna en försäkring. Om 

försäkringskostnaden står i proportion till lagervärdet kan lagerräntan beräknas med ekvation: 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟 (%) = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) + 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒(%) +  
𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∗

100          (11) 
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Genom att använda lagerräntan och medellagervärdet för en enskild artikel kan kostnaden för 

att lagerföra denna artikel beräknas med hjälp av ekvation: 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑅 =  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒  (12) 

 

Sett över en hel verksamhet där många artiklar ingår kan riskkostnader och inkurans variera 

mellan olika avdelningar som tillverkar olika produkter. Det vanliga är dock att beräkna 

generell lagerränta som gäller över hela verksamheten. (Oskarsson et al. 2006) 
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3 Genomförande 
Genomförandekapitlet beskriver arbetsgången och de olika momenten som använts under 

projektet. Beskrivningar till de principer och metoder som nämn i detta kapitel finns utförligt 

beskrivna i kapitel 2. Resultatet av detta kapitel presenteras i kapitel 3. 

 

3.1 Projektplanering 
I början av projektet sattes en projektplan samman. Projektplanen lägger en grund till 

projektet och fungerar som en överenskommelse mellan projektgrupp och arbetsgivare. 

(Johannesson et al. 2013) 

 

Projektplanen består av följande punkter: 

 

● Bakgrund 

● Mål 

● Organisation 

● Projektmodell 

● Riskbedömning 

● Dokumenthantering 

● Tidsplanering (Gantschema) 

 

I projektplaneringen specificerades projektets bakgrund och mål. Organisationen beskriver 

samtliga personer som är knutna till projektet, både vid Karlstads Universitet samt vid 

Skyllberg Industri AB. Projektmodellen ligger som grund för samtliga delmoment som ingår i 

projektet. Riskbedömningen beskriver tänkbara risker som kan tänkas försena projektet. 

Dokumenthanteringen ger en beskrivning av hur dokumentationen ska gå till samt vem som 

är ansvarig för detta. Tidsplaneringen i form av ett Gant-Schema ger en visuell bild av 

projektmodellen. (Eriksson & Lilliesköld 2005) 

 

Projektplaneringen har agerat som ett levande dokument och har ändrats under projektets 

gång.  

 

3.2 Förstudie 
För att skapa en förståelse för hur konstruktionen samt delkomponenter tillverkas, och hur 

materialet rör sig genom verkstaden gjordes en förstudie. Detta gjordes genom att vandra 

konstruktionens väg från råvarumaterial till färdig produkt tillsammans med erfaren personal. 

Relevant information om de olika operationerna samlades in genom samtal med operatörerna, 

samt genom att vara med i produktionen och föra anteckningar. Till hjälp fanns också 

Skyllberg Industris datasystem där operationslistor, nivålistor, beredningar, lagerloggar m.m. 

fanns tillgängliga att studera. Då arbetet utförts framförallt vid Skyllberg industris lokaler har 

verkstad och datorsystem funnits tillgängliga under arbetets gång.  
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3.3 Nulägesanalys 
För att få en blick över hur tillverkningen av konstruktionen utförs i dagsläget gjordes en 

nulägesanalys. Analysen består av två moment. Värdeflödesanalysen som gav en 

överblicksbild över verksamheten, och en enklare analys över takt och cykeltider. 

 

3.3.1 Värdflödesanalys 

För att få en överblick över hur konstruktionen och delkomponenterna färdas genom 

verkstaden skapades ett spagettidiagram för de ingående komponenterna. Detta gjordes 

genom att följa och skissa upp materialets väg genom verkstaden, från råvarumaterial till den 

färdiga konstruktionens färdigvarulager. Diagrammet kompletterades sedan med de 

delkomponenter som köps in direkt från leverantör. Då en tydlig bild över färdvägen erhållits 

mättes det totala avståndet som konstruktionen och dess delkomponenter färdades genom 

verkstaden. 

 

Efter detta utfördes en värdeflödesanalys över det nuvarande tillverkningstillståndet i 

verkstaden. Detta gjordes genom att vandra flödets väg från råmaterial till färdig konstruktion. 

Sambandet mellan de olika tillverkningsoperationerna och de olika lagren ritades samtidigt 

upp på ett papper. Detta kompletterades sedan med hur informationssystemet såg ut och 

ritades sedan in i kartan. När en bra karta erhållits samlades data in från de olika 

operationerna. Den data som ansågs vara relevant var cykeltider, ställtider, bemanning, Up-

time och kvalitetsfaktor. 

 

Datan som samlats in i robotsvetsverkstaden har bestått av primärdata. Denna data samlades 

in genom att besöka de olika förädlingsoperationerna och mäta på plats. Cykeltiderna har 

mätts medan ställtider samlats in från datorsystem och sedan verifierats genom diskussion 

med operatörer samt genom att utföra kontrollmätningar.   

 

Data insamlad från detaljverkstaden det vill säga data för tillverkning av delkomponent ett 

och två består av sekundärdata. Dessa produkter tillverkas i stora batcher för att räcka en lång 

tid, detta gör att de sällan tillverkas. Flertalet varianter av delkomponent ett har inte tillverkats 

under projektets gång. Ställ- och cykeltider har inhämtats från datorsystemet Monitor. 

Verifiering av ställtider har gjorts genom diskussion med operatörer och gruppledare.  

Datorsystemet mäter ej Up-time eller kassation i sina operationer, värden på dessa 

paramaterar är därför ej med i värdeflödesanalysen. 

 

För att beräkna de olika lagrens räcktider användes Skyllbergs materialplaneringsystem över 

historisk lagerdata. Detta gjordes därför att det ansågs vara för opålitligt att använda framtida 

orderstock vid beräkning av räcktiderna då behovet varierar kraftigt. Genom att använda 

historisk data kunde medellagret och dess räcktider beräknas för ingående delkomponenter till 

slutkonstruktionen. Skyllberg Industri bytte datorsystem den 1 Juni 2018, data kunde studeras 

från och med detta datum. 

 

Data i form av cykeltider, Up-time, ställtider samlades in för de olika stålkonstruktionerna  

K1, K2 och K3. Tillverkningsprocessen för de olika konstruktionsvarianterna sker på samma 

sätt. Efter samtal med operatörer och gruppledare ansågs det ta olika lång tid att tillverka de 

olika konstruktionerna, därför utfördes mätningar på alla tre varianter. 

 

När all information som ansågs relevant samlats in beräknades den totala värdehöjande tiden 

samt lagrens räcktider. Med denna information kunde också flödeseffektiviteten beräknas. 
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3.3.2 Analys av takt- och cykeltider i robotsvetsverkstaden 

I robotsvetsverkstaden arbetar två stycken operatörer med sex stycken olika operationer. Efter 

att cykeltider och takttid uppmätts gjordes en analys över vilket som är det bästa sättet att dela 

upp de olika stationerna mellan operatörerna. Detta gjordes genom att använda de insamlade 

cykeltiderna i ett histogram. 

 

3.4 Utformning av framtida tillstånd 
Med hjälp av värdeflödeskartan kunde olika förslag tas fram för att åstadkomma ett förbättrat 

framtida tillstånd, med fokus på att implementera ett dragande tillverkningsflöde. Samtliga 

förslag som ansågs ge ett förbättrat tillstånd ritades in i den nya kartan. Förbättringsförslagen 

gav nya totala led- och processtider. Med de nya tiderna beräknades en ny flödeseffektivitet. I 

kartan över det framtida tillståndet används inte lagersaldon, utan endast lagrens räcktider. I 

kartan ritades det in Kaizen-symboler där det skett en förbättring i jämförelse med den 

ursprungliga värdeflödeskartan. 

 

3.4.1 Förbättringsförslag materialhantering 
Då syftet med detta arbete är att förbättra materialflödet lades mycket tid på att förbättra 

flödet med hjälp av Kanban- eller Conwipsystem. Det undersöktes olika möjligheter om att 

införa supermarkets och FIFO banor i produktionen. Genom att införa ett dess komponenter 

skulle att dragande flöde kunna uppnås, vilket skulle ge en bättre kontroll över de höga 

mängderna produkter i arbete inom verksamheten. 

 

Genom att använda Skyllbergs datorsystem Monitor kunde lagerloggar, nivålistor, 

beredningar m.m studeras för att få en bra bild över konstruktionen och dess delkomponenter 

samt deras genomsnittliga dygnsbehov. 

 

3.4.2 Förbättringsförslag av layout 
Under arbetet med att ta fram ett layoutförslag anpassat efter det nya tillståndet undersöktes 

flera olika alternativ till layout. Vid en layoutförändring låg fokus på att skapa en layout som 

underlättar införandet av Kanban- och Conwip system. 

 

Vid framtagandet av den nya layouten har hänsyn har tagits till teorin om FIFO-banor och 

supermarkets för att skapa förutsättning för att införa ett dragande tillverkningssystem. 

 

3.5 Kostnadsanalys av lagerföringskostnader 
I värdeflödesanalyserna framkom det att Skyllberg bygger stora mellanvarulager för att täcka 

det kommande behovet för en lång tid framöver. Det framkom också att råvarulagren är större 

än nödvändigt. Lager kan ses som en investering för framtiden då det skall förädlas genom 

produktionskedjan och så småningom generera inkomst. Nackdelen med att bygga upp stora 

lager är att det innebär en kostnad i form av uppbundet kapital samt en lagerföringskostnad 

som uppstår i samband med att material lagerförs. 

 

Med hjälp av Skyllbergs datorsystem kunde de olika komponenternas historiska lagerloggar 

studeras och lagrens genomsnittliga storlekar och medellagervärden beräknas. 

 

Genom att använda sig av Skyllberg Industris beräknade kalkylränta, inkurans och 

försäkringspremie kunde lagerräntan beräknas. Med hjälp av lagerräntan kunde 

lagerföringskostnaden för individuella komponenter beräknas. Datasystemet som används 
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spårar i dagsläget inte kostnader för svinn, kassationer och omarbete. Detta gör att de inte tas 

hänsyn till vid beräkning av lagerräntan, utan riskkostnaden består endast av en procentuell 

inkuransdel. 

 

3.6 Förbättringsförslag med avseende på lean 
Projektet har haft sin grund i leanprinciper och metoder och under arbetets gång har det 

undersökts vilka av dessa metoder och principer som anammas av Skyllberg Industri. Genom 

framförallt diskussioner med de anställda och genom att vara med i produktionen togs det 

fram en lista med vilka metoder som ansågs skulle kunna användas för att förbättra 

verksamheten. Med hjälp av en pick-graf kunde de olika förslagen rankas och rekommenderas 

beroende på hur enkla de är att genomföra samt hur stor effekt de ansågs ha på verksamheten. 

  
De olika förbättringsförslagen är hämtade både från lean metoderna som presenterats i kapitel 

2, samt de förbättringsförslag som tagits fram i samband med utformningen av det framtida 

tillståndet. De olika förslagen rankades beroende på hur enkla de ansågs vara att genomföra 

samt hur stor effekt de ansågs ha på verksamheten under möte med handledare och 

produktionschef. Verktyget som användes för att ranka de olika förslagen var en pick-graf. 

 

3.7 Mätning av framtida tillstånd 
Projektet har varit för kort för att kunna utföra en implementering och mätning av det 

framtida förbättrade tillståndet med avseende på värdeflödesanalyserna. 

 

De framtida förändringarna är då endast teoretiska och samlas i en tabell över de förändringar 

som skett enligt de mål som sattes i början av projektet. Denna tabell innehåller både 

nuvarande data och potentiell data över det framtida tillståndet för de tre olika 

konstruktionerna K1, K2 och K3. Slutresultatet jämför de totala led- och cykeltiderna, 

flödeseffektivitet, flödessträcka samt besparingar i form av kapitalbindning och 

lagerföringskostnader. 
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4 Resultat 
Resultatet som presenteras i detta kapitel är baserat på den arbetsgång som presenterats i 

kapitel 3. Detta kapitel omfattar en analys av det nuvarande läget samt de förbättringsförslag 

som kommits fram till under detta arbete. 

 

4.1 Projektplan 
Inledningsvis gjorde en projektplan för projektet. Projektplanen kan ses i bilaga A. 

 

4.2 Förstudie 
Förstudien beskriver de olika tillverkningsmomenten som krävs för att tillverka den 

stålkonstruktionen. Slutkonstruktionen tillverkas i robotsvetsverkstaden medans 

delkomponent ett och två tillverkas i detaljverkstaden. Delkomponent ett och två monteras 

sedan till slutkonstruktionen i robotsvetsverkstaden. Av sekretesskäl beskrivs inte 

slutkonstruktionen eller tillverkningsoperationerna i detalj. 

 

Grundkonstruktion och tillverkningsmoment 

I svetsverkstaden tillverkas det tre olika 

varianterna K1, K2 och K3 av den färdiga 

slutkonstruktionen. Det som skiljer 

konstruktionerna åt är framförallt storleken, där 

K1 är den minsta konstruktionen och K3 är den 

största. I övrig ingår det samma delkomponenter 

till de olika konstruktionerna. 

 

I figur 14 kan en enkel skiss ses över 

konstruktionen. På uppragsgivarens begäran är 

denna figur sekretessbelagd. 

 

Slutkonstruktionen består av sammanlagt fyra 

delkomponenter. Delkomponent ett och två 

tillverkas av Skyllberg medans delkomponent 

tre och fyra köps in direkt från leverantör. 

 

I den första tillverkningsoperationen för 

komponent tre avlägsnas rost och glödskal, 

komponentens ena ända gradas också då denna 

ände skall fästas till komponent tre. 

 

Komponent tre flyttas sedan med hjälp av travers till nästa station där den kapas till rätt längd. 

I denna operation borras det också två hål i toppen av komponenten. Kapning sker automatisk 

och under denna tid får operatören möjlighet att avlägsna rost och glödskal för nästkommande 

komponent tre. 

 

  

Figur 14: Färdig konstruktion och dess delkomponenter 
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I nästkommande operation monteras samtliga 

delkomponenter till den färdiga slukonstruktionen. 

Figur 15 visar monteringsstation för den färdiga 

konstruktionen. Av sekretesskäl är figuren dold och 

ingen beskrivning ges om detta arbetsmoment. 

 

Efter montering förflyttas konstruktionen med hjälp 

av travers till nästkommande operation. I denna 

operation förenas samtliga delkomponenter samman 

till en färdig konstruktion. 

 

I den sista operationeng sker en efterkontroll av 

konstruktionen, detta sker genom en 

okulärbesiktning. Skulle det visa sig att 

konstruktionen ej blir godkänd i detta steg rättas 

eventuella fel till i denna operation. 

 

Tillverkning av delkomponent ett och två 

Komponent ett tillverkas i detaljverkstaden, delkomponent 

ett är en sats och består av flertalet liknande komponenter 

av varierande storlek. Konstruktion K1 och K2 använder 

sig av två stycken delkomponent ett. Konstruktion K3 

använder sig av en stycken delkomponent ett. 

Råvarumaterialet till delkomponent ett är plattjärn. För att 

få rätt längd kapas plattjärnet i en såg. Råmaterialet matas 

in i sågen och sågning sker automatiskt. Då delkomponent 

ett senare skall förenas tilll den färdiga konstruktionen, så 

fasas de sidor som i ett senare skede skall ligga intill 

delkomponent tre. Figur 16 visar delkomponent ett. Av 

sekretesskäl är denna figur dold. 

 

Delkomponent två tillverkas i detaljverkstaden. Det används fyra 

stycken till varje konstruktion K1, K2 och K3. Komponent två kapas 

först till rätt längder i. Efter att komponent två har kapats i rätt 

längder stansas det tre stycken hål i komponenten. Stansmaskinen 

stansar endast ett hål åt gången och det krävs att operatören vrider 

komponenten och lägger den intill fixturen för att hålen skall stansas 

på rätt ställe. När stansningen är slutförd klipps det ena hörnet av 

delkomponent tre. Figur 17 visar delkomponent två. Av sekretesskäl 

är denna figur dold 

 

  

Figur 15: Montering av slukonstruktion 

Figur 16: Delkomponent ett 

Figur 17: Delkomponent två 
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Materialförsörjning 

För slukonstruktionens olika delkomponenter finns det flera stycken mellanlager och 

råvarulager. Råvarulagret ligger utomhus för både delkomponent ett, två och tre. 

Delkomponent tre hämtas alltid en bunt i taget med hjälp av truck och skogsvagn. En bunt 

med delkomponent tre lastas på skogsvagnen med hjälp av trucken. Därefter går det åt två 

personer för att köra in vagnen, en som skjuter på skogsvagnen bakifrån med hjälp av trucken 

och en som styr vagnen. När vagnen är på plats sker den första operationen direkt på vagnen.  

 

Råvarumaterial för tillverkning av delkomponent ett och två förvaras direkt utanför 

detaljverkstaden. Efter tillverkning av delkomponent ett och två förvaras dessa i ställage i 

närheten av monteringsoperationen. Delkomponent fyra förvaras också i detta ställage. 

 

Efter det sista tillverkningssteget, dvs efter slutkontrollen körs den färdiga konstruktionen  

iväg till färdigvarulagret. Färdigvarulagret ligger direkt utanför robotsvetsverkstaden. 

 

4.3 Kartläggning av nuvarande tillstånd 
Kartläggning av det nuvarande läget har skett i två steg. I början gjordes en värdeflödesanalys 

på de tre olika konstruktionerna K1, K2 och K3. Då det visade sig att operation 120 i inte 

håller takttiden gjordes en enklare analys över takt- och cykeltiderna i robotsvetsverkstaden. 

När operatiosnummer benämns kommer detta förkortas i resten av rapporten, t.ex. operation 

120 förkortas till OP120. 

 

4.3.1 Värdeflödesanalys 

Genom att utföra värdeflödesanalyser för tillverkning av stålkonstruktionen kunde en analys 

av det nuvarande tillverkningstillståndet göras. Separata värdeflödesanalyser gjordes för de 

tre olika konstruktionerna K1, K2 och K3.  Vid analys av de olika värdeflödeskartorna kunde 

sedan relevanta slutledningar göras. Samtliga värdeflödesanalyser för de tre olika 

konstruktionerna kan ses i bilaga B. Följande samband kunde utläsas i samtliga 

värdeflödesanalyser för de olika konstruktionerna: 

 

➢ Komplext informationssystem för fördelning av tillverkningsordrar 

➢ Inga framtida prognoser och oregelbundna ordrar från slutkund. Inga prognoser och 

behovsanpassade ordrar till leverantörer av råmaterial 

➢ Samtliga råvarulager och mellanvarulager är onödigt stora vilket i sin tur ger långa 

räcktider och binder mycket kapital 

➢ Tryckande tillverkningssystem 

➢ Up-time för OP120 är väldigt låg 

➢ Takttiden hålls ej av OP120 

➢ Flaskhalsen i systemet är OP120 

➢ Den totala ledtiden för samtliga konstruktioner är väldigt hög 

➢ Låg flödeseffektivitet 

 

I analysen kan det ses att informationsflödet till de olika tillverkningsstationerna är komplext. 

Information går ut dagligen till flertalet stationer i flödets början, detta skapar ett tryckande 

flöde där det inte finns något kommunikativt samband mellan de olika operationerna.  

 

Skyllberg Industri får inga kontinuerliga prognoser över det framtida behovet från slutkunden, 

detta sker ca en gång per år. Orderstocken fylls på dagligen med framtida ordrar. Detta leder 

till att variationer inom planeringen och tillverkning uppstår. Då uppdaterade prognoser sällan 
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erhålls leder detta också till en osäkerhet vad som behöver finnas i råvarulagret, detta bygger i 

sin tur upp ett onödigt stort råvarulager. 

 

Delkomponent ett och två tillverkas av Skyllberg Industri. Mellanvarulagren för dessa 

produkter är väldigt stora. Detta beror på att det tillverkas stora batcher av dessa två artiklar 

för att räcka en längre tidsperiod.  

 

Följden av att räcktiden för de olika lagren är väldigt lång blir att flödeseffektiviteten blir 

väldigt låg. Detta innebär att materialet ligger i lager onödigt mycket tid i jämförelse med den 

värdeskapande tiden. 

 

Den fastslagna takttiden för samtliga tre konstruktioner är 1h. Efter att ha mätt cykeltider och 

beräknat de verkliga cykeltiderna för de olika processerna kan det utläsas att OP120 ej håller 

takttiden. Beräkningar och data som har samlats in till värdeflödesanalysen består av både 

primär- och sekundärdata och kan ses i bilaga C. 

 

Värt att notera är att den sista operationen är en utomstående process och ligger inte innanför 

projektets avgränsning. Hänsyn till ledtiden för denna process tas därför inte med i 

beräkningarna. 

  

4.3.2 Analys av takt- och cykeltider i robotsvetsverkstaden 
Alla operationer utom OP120 klarar av takttiden och det kan utläsas i värdeflödesanalysen att 

denna operation är en tydlig flaskhals. Detta gör det viktigt att kontinuerligt förse denna 

operation med nytt material. OP110 ligger något under cykeltiden för OP120. För att alltid 

hinna med att förse OP120 med nytt material måste OP110 flyta på utan större avbrott. I 

bilaga D kan diagram för cykeltider för de olika konstruktionerna K1, K2 och K3 och utläsas. 

 

Fokus bör ligga på att alltid förse OP110 med två stycken av delkomponent tre från OP100 

för att kunna montera en färdig slutkonstruktion. Risken är att OP120 hinner bli klar innan 

OP110 om operatören som utför OP110 måste förbereda delkompont tre i OP100. I 

diagrammet i bilaga D kan det utläsas att det endast krävs en operatör för att sköta OP110 och 

en som sköter de övriga operationerna. 

 

Genom att låta en operatör endast arbete med OP110 kan kapaciteten i OP120 utnyttjas 

maximalt. För att nå målet på åtta stycken producerade konstruktioner per dag är det av 

yttersta vikt att OP120 producerar utan större avbrott. För att säkerställa att OP120 alltid 

förses med nytt material bör en operatör sköta OP110, medans den andra sköter samtliga 

övriga tillverkningsoperationer i robotsvetsverkstaden. 
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4.4 Utformning av framtida tillstånd 
Utformningen av det framtida tillståndet för konstruktion K1, K2 och K3 gjordes genom att 

rita en ny värdeflödeskarta med det önskvärda nya tillståndet. Den största förändringarna är 

synen på materialhanteringen, där Kanban och Conwipsystem styr materialflödet i 

detaljverkstaden. Istället för att använd lagernivåerna används endast lagrens räcktider i det 

framtida tillståndet. Större förändringar vid operationer har markerats med en Kaizen-symbol. 

De största förändringarna som skett från det nuvarande tillståndet är följande: 

 

➢ Halvårsvis prognoser och order varannan månad från slutkund.  Kvartalsvis prognoser 

och månadsvis ordrar till leverantörer.  

➢ Leverans av råvarumaterial varannan vecka. 

➢ Införande av Kanbansystem vid tillverkning av delkomponent två 

➢ Införande av Conwipsystem vid tillverkning av delkomponent ett 

➢ Endast en orderpunkt till OP110 

➢ Den operative gruppledaren styr över backloggen till Conwipsystemet 

➢ Ökad Up-time för OP120 

➢ OP120 klarar takttiden för K1 och K2, dock inte för K3. 

➢ Lägre lagernivåer ger kortare räcktider och kortare total ledtid 

➢ Högre flödeseffektivitet för samtliga konstruktioner 

 

Genom att införa en bättre kommunikation med slutkund och leverantörer kan en bättre 

kontroll fås över det råmaterial som ligger lagerlagt. Räcktiderna för råmaterialet kan också 

minska genom att införa tätare leveranser, ett säkerhetslager på tio arbetsdagar är inkluderat i 

råvarulagrens räcktid. Genom att införa Kanban- och Conwipsystem, med tillhörande 

supermarkets och FIFO banor kommer mellanvarulagernivåerna att minska. Detta ger också 

ett dragande tillverkningssystem som endast tillverka produkter som är beställda. 

Orderpunkten för tillverkning av konstruktionen placeras vid OP110, som är den station som 

sammanbinder de separata flödena. 

 

För att klara av takttiden på 1h är det ett krav att öka Up-time på OP120. Det är möjligt för 

både konstruktion K1 och K2 att klara av takttiden på 1h dock inte för konstruktion K3 även 

om Up-time ökas. 

 

Lagernivåerna är betydligt lägre i det framtida läget. Detta ger kortare räcktider och kortare 

totala ledtider. Detta innebär också att flödeseffektiviteten ökar markant. Se bilaga E för 

framtida tillstånd för de tre olika konstruktionerna. 

 

4.4.1 Förbättringsförslag materialhantering 
Genom att införa ett Kanbansystem för tillverkningen av delkomponent två, och ett 

Conwipsystem för tillverkningen av delkomponent ett ansågs det att lagernivåerna och 

mängden produkter i arbete skulle minska. Anledningen till att ett Kanbansystem anses vara 

lämpligt vid tillverkning av delkomponent två är att efterfrågan av denna produkt är jämn 

över en längre tidsperiod. Detta är en grundförutsättning för ett fungerande Kanbansystem. 

Saldohistorik och efterfrågan av delkomponent två kan ses i figur 18. Denna graf är baserad 

på lagerloggen för delkomponent två. På grund av lagerloggens storlek samt att den anses 

vara irrelevant för slutresultatet presenteras den i sin helhet inte i detta arbete, ett kort utdrag 

kan dock ses i bilaga C. 

 



34 

 

 
Figur 18: Saldohistorik och efterfrågan delkomponent två 

 

I grafen kan det tydligt utläsas att det tillverkas en stor mängd av delkomponent två för att 

täcka det framtida behovet. Detta skapar stora lagernivåer och binder en stor mängd kapital. 

Skulle ett Kanbansystem införas för tillverkning av delkomponent två skulle den maximala 

mängden produkter i arbete minska.  

 

Genom att använda ekvation 1 från kapitel 2 så kan antalet Kanbankort teoretisk kunna 

beräknas. Försök gjordes att beräkna ett lämpligt antal kort genom att variera säkerhetsnivåer 

och standardiserad storlekar på behållare. Samtliga försök gav ett resultat med mindre än ett 

styck Kanbankort. Vilket i sig inte ger ett fungerande Kanban-system. 

 

En variant av ett Kanban-system arbetades fram. 

Det nya förslaget grundar sig i att använda en 

“Kanban-pall”. Kanban-pallen är uppdelad i två 

delar. Pallen innehåller totalt 600st delkomponent 

två från start och är uppdelad i två stycken 

sektioner. Sektion (A) som innehåller 500st och 

sektion (B) som innehåller 100st och ett 

kanbankort. När delkomponent två plockas från 

pallen så används alltid sektion (A) först. När sektion 

(A) tar slut kan materialet från sektion (B) användas. I 

sektion (B) ligger också ett Kanbankort. När materialet i sektion (B) börjar användas skickas 

Kanbankortet ut till detaljverkstaden och tillverkning startar av komponenter till en ny 

kanbanpall. Se figur 19 för en enkel bild av en Kanbanpall. 

 

Kanbanpallen är beräknad att räcka ca 12 veckor baserat på det genomsnittliga behovet. När 

materialet i sektion (B) börjar användas är det beräknat att räcka i ca 2 veckor. Sektion (B) 

agerar därmed som att säkerhetslagar och en ny pall måste tillverkas innan materialet i sektion 

(B) tar slut. Genom att använda saldohistoriken från lagerloggen och använda den 

Figur 19: Enkel bild på Kanbanpall 
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genomsnittliga förbrukningen kunde en graf ritas för hur saldohistoriken skulle förändras vid 

införandet av en Kanbanpall vid tillverkning av delkomponent två, se figur 20.  

 

 
Figur 20: Jämförande av saldohistorik vid införandet av en Kanbanpall 

Grafen i figur 20 visar hur ett eventuellt Kanbansystem skulle styra saldohistoriken, 

Kanbansystemet representeras av den gröna linjen och det nuvarande läget representeras av 

den blåa linjen. I denna graf är ett extra säkerhetslagar på 100 stycken delkomponent två 

inritat, detta lager används endast vid problem att fylla på en ny Kanbanpall. Den maximala 

mängden produkter i arbete skulle vara 700st. När saldonivå når 200st skickas en 

tillverkningssignal via Kanbankort ut till detaljverkstaden, och tillverkning av 600st nya 

delkomonent två startar. Den nya pallen skall vara färdigtillverkad innan delkomponent två 

börjar plockas från säkerhetslagret. Från grafen kan det tydligt utläsas att den genomsnittliga 

saldonivån skulle sjunka vid införandet ett Kanbansystem, jämfört med hur tillverkningen 

historiskt har sett ut.  

 

För att förbättra materialhanteringen vid tillverkning av delkomponent ett föreslås ett 

Conwipsystem. Idealt hade varit att endast implementera ett Kanbansystem för både 

delkomponent ett och två. Efterfrågan för delkomponent ett är dock ojämn och varierar kraftig 

över tid. Detta gör att ett Kanbansystem inte skulle fungera optimalt, ett Conwipsystem skulle 

istället kunna sänka mängden produkter i arbete mer än vad som skulle vara möjligt med ett 

Kanbansystem. Delkomponent tillverkas i fem olika utföranden. Se bilaga F där 

saldohistoriken för de fem olika delkomponenterna presenteras. 

 

Summeras medellagret för de fem olika varianterna av delkomponent ett har det legat 1774 

stycken i lager under den period som studerats, se tabell 1 för meddellagersaldot för samtliga 

varianter av delkomponent ett. Den stora fördelen med att införa ett Conwipsystem är att 

mängden produkter i arbete skulle minska avsevärt. Mängden produkter i arbete styrs av de 

parametrar som presenteras i kapitel 2, dvs antalet kort, innehållet i en standardiserad 

behållare och mängden överarbete som tillåts i produktionslinjen. Rekommendationen vid 

uppstartandet av ett Conwipsystem är att introducera en större mängd kort än vad som anses 
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krävas. Efterhand att produktion av artiklarna flyter på minskas antalet kort tills en optimal 

mängd uppnås. 

 
Tabell 1: Medelagersaldo för delkomponent ett 

 
 

Förslagsvis för delkomponent ett är att tillverka 20 stycken med ett Conwipkort till en 

standardiserad behållare. Anledningen till detta är att under en vecka produceras maximalt ca 

40 stycken färdiga konstruktioner per skift, genom att tillverka en mindre mängd av 

delkomponent ett i en batch kan Conwipsystemet få en bättre möjlighet att anpassas efter det 

framtida behovet. Antalet Conwipkort som rekommenderas att börja med är 20 stycken. Detta 

skulle ge ett maximalt mängd produkter i arbete på 400st av delkoponent ett, vilket är 

betydligt mindre mängd än de 1774 stycken som legat lagerlagt under den studerade 

tidsperioden. 

 

4.4.2 Förbättring av layout 
Layoutförändringen som skett är minimal. I robotsvetsverkstaden har det inte skett någon 

förändring av layouten. Tack vara lokalens och produkternas storlek är möjligheten till 

förändring väldigt liten. Delkomponent tre till den färdiga konstruktionen körs in på en 

skogsvagn från råvarulagret, möjligheten att svänga med vagnen är minimal. Detta gör att 

första OP80  måste ske rakt fram innanför portarna. OP90 till OP130 sker därefter och 

rekommendationen är att inte flytta på dessa stationer då det endast skulle förlänga det totala 

materialflödet. Genom att behålla samtliga operationer på samma sätt erhålls ett u-format 

flöde i robotsvetsverkstaden. Rekommendationen är att behålla samma layout i 

robotsvetsverkstaden som i nuläget. 

 

I detaljverkstaden har det skett en liten förändring, OP50/70 samt OP20/30 förflyttats närmare 

OP10/40/60. Denna förändring har gjorts då det skulle underlätta implementerandet av 

Kanban- och Conwipsystem. Genom att flytta maskinerna närmare varandra kan  FIFO-banor 

enklare implementeras i produktionen. Genom att göra denna förflyttning får delkomponent 

ett och två också en kortare färdväg i verkstaden. Den totala färdvägen för materialet skulle 

minska med ca 37 meter om denna förändring skulle implementeras. Se bilaga G för 

nuvarande och framtida layout. 

 

Vid implementering av Kanban- och Conwipsystem är rekommendationen att göra iordning 

lagerplatsen i robotsvetsverkstaden till en supermarket. I denna supermarket skall samtliga 

delkomponenter förutom delkomponent tre förvaras, och inget annat. Specifika lagerplatser 

för de olika delkomponenterna skall märkas upp, och bara en delkomponent får förvaras på 

varje lagerplats. I supermarketen gäller ”first in first out”. Detta säkerställer att den äldsta 

artikeln alltid används först. När en artikel tar slut skickas ett Kanban- eller Conwipkort ut till 

detaljverkstaden för att indikera att materialet behövs fyllas på. 
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En produktionstavla för de olika Kanban- och Conwip korten bör också placeras ut i 

verksamheten. Denna tavla skall placeras på ett område där den enkelt kan hållas under 

uppsikt. Lämplig placering för tavlan är utanför kontoret där den operative gruppledaren 

enkelt kan ha uppsikt över tavlan. 

 

4.5 Kostnadsanalys av lagerföringskostnader 
Under arbetet med värdeflödesanalysen beräknades medellagervärden för samtliga ingående 

delkomponenter och dess råvarulager till den slutgiltiga konstruktionen. Genom att använda 

Skyllbergs beräknade kalkylränta, inkurans och försäkringspremie beräknades lagerräntan. 

Lagerräntan användes i sin tur för att beräkna de årliga lagerföringskostnaderna för samtliga 

ingående komponenter och råvarulager. Värdet på det genomsnittliga medellagervärdet 

beräknades till ca 1.4 miljoner kronor, medans den årliga lagerföringskostnaden beräknades 

till ca 190 tusen kronor.  

 

För att beräkna de framtida lagerkostnaderna användes den genomsnittliga dagliga åtgången 

för delkomponenterna och dess råvarulager samt lagrens räcktider i den uppdaterade 

värdeflödeskartan. För delkomponent ett och två gjordes ett antagande att alla Kanban- och 

Conwipkort var i omlopp, där Conwipkorten är jämnt fördelade mellan de olika varianterna 

av delkomponent ett. I det framtida läget skulle medellagervärdet ha minskat till ca 346 tusen 

kr medans den årliga lagerföringskostnaden ha minskat till ca 45 tusen kr. Tabell och 

uträkningar för nuvarande tillstånd och framtida tillstånd kan ses i bilaga H. 

 

4.6 Förbättringsförslag med avseende på lean 
Under detta projekt har det också undersökts vilka leanprinciper- och metoder som anammas 

av Skyllberg Industri. En lista togs fram där förbättringsförslag baserat på lean (och förslag 

kopplade till värdeflödesanalysen) ingår. De förslag som togs fram ansågs kunna skapa en 

förbättrad arbetsmiljö och ge en ökad produktivitet. Följande lista ger en kort beskrivning av 

de rekommenderade förbättringsförslagen: 

 

1. 5S - 5S är en metod för att sköta om arbetsplatsen genom att aktivt hålla ordning och 

reda. Genom att implementera denna metod skulle tid kunna sparas genom att minska 

på arbetsmoment som inte är värdeskapande, tex leta efter verktyg, dokument etc. Att 

arbete med 5S är också ett krav för att införa standardiserade arbetsmetoder. 

2. SMED - Genom att arbete med SMED skulle ställtiderna kunna reduceras. Genom att 

reducera ställtiderna kan mer tid läggas på produktionen. Att reducera ställtiderna 

underlättar implementeringen av Kanban- och Conwipsystem då flera ställ kommer att 

behöva utföras vid tillverkning av mindre batcher. 

3. Standardiserat arbete - Standardiserat arbete är en förutsättning för JIT production. 

Att arbeta med standardiserade arbetsmetoder skapar stabilitet och minskar 

variationen inom verksamheten Standardiserat arbetet är också en förutsättning för att 

arbeta med ständiga förbättringar.  

4. Gå och se & engagerat ledarskap - För att lösa de situationer och problem som 

uppstår inom produktionen är det viktigt att ledningens engagemang ligger bakom 

besluten. Genom att “ledare” tillbringar tid nere i verksamheten och bygger upp en 

förståelse kan verksamheten utvecklas till nästa nivå.  

5. Ständiga förbättringar - Utveckla den verksamheten som finns. Alla förslag ska 

lämnas in inte bara de som ger stora förändringar. Många mindre förslag lämnas idag 

inte in vilket gör att många möjliga förändringar uteblir. Många små förslag ger i 

slutändan en förbättrad arbetsmiljö. 
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6. Förbättringsgrupper - Skapa avdelninggrupper som träffas och går igenom de 

inkomna förslagen. Dessa avdelningsgrupper ska gå igenom de förslag som kommit in 

och får vara med i beslutsprocessen över vilka förslag som genomförs. De som är bäst 

lämpade att besluta över förbättringar är de som arbetar på de olika avdelningarna. 

7. OEE - Den enda produktionsfaktorn som mäts idag är e-faktor. Denna faktor är endast 

baserad på tiden det tar att genomföra en order i förhållande i hur lång tid det ska ta. 

Genom att införa OEE i produktionen skulle flera aspekter av produktionen mätas, i 

form av kvalitet och tillgänglighet. Detta skulle i sin tur ge en indikation på var i 

produktionen det finns utrymme för förbättring. 

8. Flödesförändring - Genom att introducera Kanban- och Conwip system skulle 

mängden produkter i arbete kunna minskas avsevärt. Det skulle frigöra kapital och 

skapa ett jämnare produktionsflöde. 

9. Leveransplanering - Arbete med att erhålla tätare prognoser, ordrar och leveranser 

både från slutkund och till leverantörer. Detta skulle skapa en större förutsägbarhet 

och minska variationen inom verksamheten. 

10. Layout - Ändra på den nuvarande layouten för att skapa ett förbättrat materialflöde 

som underlättar det fysiska materialflödet. 

11. Operation 120 – Öka Up-time för OP120 för att öka möjligheten att taktiden kan 

hållas i i verksamheten. 

 

 

Samtliga förslag som tagits fram under 

arbetets gång rangordnas efter hur enkla de 

ansågs vara att genomföra, samt hur stor 

positiv effekt de ansågs ha på verksamheten. 

Detta gjordes genom att använda en pick-graf. 

De förslag som placeras högre upp till höger 

anses vara enklast att genomföra och ge störst 

effekt, rekommendationen är att börja införa 

metoder såsom 5S och Standardiserat arbete. 

Se figur 21 för pickgraf för 

förbättringsförslag. 

 

 

 

 

  

Figur 21: Pickgraf över förbättringsförslag 
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4.7 Mätning av framtida tillstånd 
I detta delkapitel presenteras resultatet från detta arbete, enligt de mål som sattes i början av 

projektet. Slutresultatet jämför det nuvarande tillståndet i jämförelse med en implementering 

av det teoretiska framtida tillståndet. Genom att införa ett dragande tillverkningssystem i 

produktionen kan lagernivåerna reduceras. Effekten av detta blir att den totala ledtiden 

reduceras radikalt. I tabell 2 presenteras resultatet för de tre slutkonstruktionerna K1,K2 och 

K3. 

 
                     Tabell 2: Resultat jämför det nuvarande tillståndet i jämförelse med de teoretiska framtida tillståndet. 

 
 

I samtliga fall har den totala värdeskapande- och ledtiden minskat. Detta ger en ökning 

flödeseffektiviteten. Sträckan materialet färdas genom verkstaden har också minskat genom 

att göra en layoutförändring. 

 

Ett mål med projektet var att undersöka vilken effekt de föreslagna förbättringsåtgärderna 

skulle ha på lagernivåerna och besparingen som skulle göras vid lägre lagernivåer. I tabell 3 

presenteras resultatet av de skillnader som införandet av ett dragande tillverkningssystem 

eventuellt skulle få på lagerföringskostnaderna.  

 
                                    Tabell 3: Förändring över lagerföringskostnaderna vid det framtida tillståndet. 

 
 

Genom att arbeta med slutkund och leverantörer och genom att införa ett dragande kan en 

större förutsägbarhet och ett utjämnat flöde skapas i verksamheten. Effekten av detta blir att 

lagernivåerna kan sänkas och både det bundna kapital och lagerföringskostnaderna kommer 

att minska. 
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5 Diskussion 
Projektet var inledningsvis alltför ospecificerat sett till både syfte och mål som sattes i 

projektets början. Inledningsvis skulle två stycken produktgrupper undersökas och en layout 

skulle tas fram där de båda tillverkades i en kombinerad robotcell. Detta skulle ha inneburit 

att mer fokus skulle ha lagt på att ta fram en layout där den nya robotcellen skulle ha ingått. 

Beslutet om att köpa i den kombinerade robotcellen drog ut på tiden och inga underlag fanns 

att tillgå för att undersöka detta närmare. I samband med detta togs ett beslut tillsammans med 

handledare att endast gå vidare och undersöka flödet för en produktgrupp. I detta skede sattes 

också en tydligare målbild där fokus låg på att reducera ledtider och undersöka vilken 

ekonomisk effekt detta eventuellt skulle ha på verksamheten.   

 

Kartläggningen av det nuvarande tillståndet tog längre tid än det var planerat från början. 

Detta berodde på att hänsyn togs till de båda produktgrupperna som arbetet innefattade i 

början, där bland annat en kartläggning av den exkluderade produktgruppen påbörjades. En 

annan faktor till att kartläggningen tog längre tid än planerat var att de olika svetsade 

konstruktionerna K1,K2 och K3 tillverkas med stora tidsmellanrum. I vissa fall kunde det ta 

ett par veckor innan möjligheten fanns att samla in data för en variant av konstruktionen. 

 

Metoden som valdes för att göra kartläggningen var värdeflödesanalys. Denna metod har gett 

en bra bild över produktionen dock så ger denna metod bara en överblicksbild över hur det ser 

ut för tillfället. En värdeflödesanalys bör ses som en iterativ process och flera analyser bör 

utföras för att ge en bättre bild av verksamheten. I en produktion som denna skulle det vara 

intressant att utföra värdeflödesanalyser med jämna mellanrum för att se om ledtiden 

förändras i takt med att förbättringar införs. En annan nackdel med denna metod är att den 

inte tar hänsyn till variation över tid utan informationen som samlas in består ofta av 

genomsnittsvärden. 

 

Mätningen av cykeltider i robotsvetsverkstaden består av primärdata. Alla moment förutom 

OP120 som utförs i robotsvetsverkstaden är manuella moment. Cykeltiderna som uppmätts 

vid de manuella momenten kan variera beroende på vem som utfört uppgiften. Operatören 

som utfört OP110 var också ny till denna uppgift. Cykeltiden som uppmätts i denna operation 

kan därför vara längre än om erfaren personal utfört uppgiften.  

 

I och med att stora batcher tillverkas för delkomponent ett och två har det varit svårt att utföra 

mätningar för dessa komponenter. Flera av dessa komponenter har inte tillverkats under 

projektets gång. Detta har gjort att datainsamlingen för dessa komponenter framförallt bestått 

av sekundärdata, där information om cykel och ställtider har samlats in från datorsystemet.   

 

Skyllberg Industri bytte datorsystem den 1 Juni 2018. Data fanns att studera från och med 

detta datum. Vid beräkning av lagernivåerna hämtades data från datorsystemet, datan som 

kunde studeras täckte endast ett tidsspann på ca åtta månader. För att få en bättre bild över 

variation och den genomsnittliga förbrukningen hade det varit intressant att studera en hel 

årscykel, detta har dock inte varit möjligt. 
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Att beräkna den verkliga cykeltiden för de flesta operationer har inte varit möjligt att utföra. 

Detta beror på att Skyllberg i dagsläget inte samlar in data i form av kassation och Up-time 

för de olika tillverkningsprocesserna. Kassation och Up-time är förluster som påverkar 

produktiviteten negativt och förlänger den verkliga cykeltiden. Genom att införa mätningar av 

dessa parametrar skulle ytterligare en indikator finnas för vart i produktionen det finns 

utrymme för potentiella förbättringar. Genom att mäta flera aspekter inom verksamheten 

skulle också en tydligare och mer korrekt bild ha kunnat ritats upp över verksamheten.  

 

Att öka Up-time på OP120 är ett krav för att sänka den verkliga cykeltiden så att operationen 

klarar av den angivna takttiden. Up-time har uppmätts till mellan 70-85% för de olika 

konstruktionerna K1,K2 och K3. Ingen av konstruktionerna klarades av att produceras inom 

den angivna taktiden. Eftersom att den verkliga cykeltiden överstiger takttiden leder det i 

längden till att mer arbetstid måste tillsättas i robotsvetsverkstaden. Detta leder i slutändan till 

en högre tillverkningskostnad.  

 

En annan negativ effekt av en låg Up-time för OP120 är att det skapar ett frustrationsmoment 

för operatörerna. Operatörerna måste starta om OP120 flertalet gånger för varje tillverkad 

konstruktion. Detta stjäl tid från de andra tillverkningsmomenten vilket inför onödig och 

negativ stress under arbetsdagen. En nogrannare analys bör göras för att undersöka 

anledningen till att Up-time är låg i OP120 och vad som kan göras för att åtgärda detta. 

 

Vid framtagning av det framtida tillståndet måste hänsyn tas till att dessa värden inte är 

exakta. Precis som när en nuvärdeanalys görs så är det framtida tillståndet endast en bild över 

hur det skulle kunna se ut i framtiden. Meningen med att skapa ett framtida tillstånd är att det 

ska fungera som en karta som visar de effekter som de olika förbättringsförslagen har på 

verksamheten. Det framtida läget agerar därmed som ett mål att arbete mot. 

 

Vid tillverkning av delkomponent två är rekommendationen att införa ett Kanbansystem. 

Efterfrågan på delkomponent två är jämn och stämmer överens med de kriterier som ställs på 

ett Kanbansystem. Vid beräkning av antalet kort erhölls ett värde under ett. Anledningen till 

detta är att den standardiserade behållaren som används i dagsläget innehåller ett stort antal av 

komponent två, detta medför att antalet kort blir lågt. Ett alternativ skulle vara att minska 

antalet i en standardiserad behållare. Problemet med detta är att den standardiserade 

behållaren skulle behöva minska för mycket för att få ett bra antal kort. Detta ansågs vara 

praktiskt olämpligt då behållarna skulle bli små och mycket tunga. I stället arbetades ett 

alternativ till ett traditionellt Kanbansystem fram. Med den så kallade Kanbanpallen kommer 

inte batchstorleken som traditionellt tillverkas att ändras nämnvärt och endast en pall kommer 

att cirkulera i verksamheten. Syftet med Kanbanpallen är att den ska skapa ett dragande flöde, 

vilket den teoretisk kommer att göra. 

 

Vid tillverkning av delkomponent ett gjordes bedömningen att införa ett Conwipsystem. 

Anledningen till detta är att efterfrågan av de olika varianterna av delkomponent ett varierar 

kraftigt över tid. Detta medför att ett Conwipsystem teoretisk skulle kunna sänka mängden 

produkter i arbete mer än vad ett Kanbansystem skulle kunna göra. Rekommendationen till 

antalet Conwipkort som gjordes är endast en rekommendation till ett utgångsläge. Vid 

implementering av ett Conwipsystem bör antalet kort vara fler än vad som anses nödvändigt, 

för att sedan minskas tills en optimal nivå nås. 
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Vid framtagandet av den nya layouten så är skillnaden mot ursprungsläget minimal. I 

robotsvetsverkstaden gjordes ingen större förändring. Anledningen till det är att 

materialhanteringsutrustningen som finns att tillgå begränsar möjligheten att skapa en ny 

layout. Det enda som gjorts skillnaden är att göra om lagerplatsen till en supermarket för 

delkomponenterna som ingår i slutkonstruktionen. I detaljverkstaden gjordes endast en 

mindre korrigering av layouten. Detta gjordes för att enklare kunna implementera FIFO-banor 

mellan de olika operationerna. Hänsyn är endast tagen till artiklarna som innefattas i detta 

arbete. Ingen analys har gjorts för att se hur andra produktgrupper skulle påverkas av en 

eventuell layoutförändring. 

 

En stor del av projektet har gått åt till att undersöka ett nytt alternativ till en layout, 

förhoppningen på den nya layouten har varit att den skall förbättra materialflödet. Det hade 

varit intressant att skapa en större layoutförändring. Under projektets gång har det diskuterats 

om att både riva väggar och byta lokal för ett eventuellt layoutförslag. Innan en radikal 

layoutförändring övervägs bör metoderna som tidigare nämnts införas för att förbättra den 

verksamhet som finns just nu. En stor layoutförändring kan lösa en del av de problem som 

upplevs i dagsläget och ge en förbättrad produktionsmiljö. Risken är dock stor att samma 

problem som upplevs i dagsläget dyker upp igen vid en radikal layoutförändring om inga 

rutiner för ett aktivt förbättringsarbete finns att utgå från. Utefter detta resonemang 

fokuserades det endast på att göra en mindre layoutförändring som underlättar införandet av 

ett dragande tillverkningssystem. 

 

Sett till de förbättringsförslag som presenterats är rekommendationen att börja att bygga upp 

ett aktivt förbättringsarbete genom att implementera metoder såsom 5s, standardiserat arbete 

och att bygga ut den verksamhet som finns kring förbättringsförslag. De positiva effekterna 

som kan fås genom att skapa ett aktivt förbättringsarbete är oerhört viktigt att ta reda på, och 

kan reducera de slöserier som existerar i verksamheten.  

 

De olika färbättringsförslagen är kopplade till leanfilosofin och dess två 

grundprinciperprinciper JIT och Jidoka. Genom att införa de olika förbättringsförslagen 

kommer efterfrågan att jämnas ut på grund av inget produceras som inte beställs. Detta 

åstadkomms främst genom att införa Kanban- och Conwip i detaljverkstaden, men också 

genom ett tydligare samarbete mellan slutkund och med leverantörer av råmaterial. Genom att 

införa mätningar av framförallt kvalitet i de olika tillverkningsoperationerna är det också 

möjligt att säkerställa att felaktiga produkter inte rör sig genom flödet i enlighet med Jidoka. 

 

Sett till projektets huvudmål om kortare ledtider och lägre lagernivåer så uppfyller de 

framtagna förbättringsförslagen målen. Genom att införa ett dragande system så kommer 

lagernivåer och ledtider att minska, det kommer också bidra med andra positiva effekter 

såsom ett jämnare flöde med mindre variation. 

 

Minskar lagernivåerna minskar också mängden uppbundet kapital och lagerföringskostnaden 

blir också mindre. Det frigjorda kapitalet kan sedan investeras i verksamheten och bidra med 

ytterligare förbättringar.  
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6 Slutsats  
Projektets syfte har varit att göra en kartläggning över materialflödet vid tillverkning av en  

stålkonstruktion och dess tre varianter K1, K2 och K3, för att sedan komma med förslag på 

hur informations- och materialflödet skall kunna förbättras.  

 

För att kartlägga det nuvarande flödets utfördes en värdeflödesanalys för produktionen av 

konstruktionerna K1, K2 och K3. Med hjälp av analysen kunde en del av de slöserier och 

brister inom produktionen identifieras. Projektet övergick sedan till att komma med relevanta 

förbättringsförslag för att skapa ett förbättrat framtida tillstånd. Detta gjordes genom att skapa 

en värdeflödesanalys över ett potentiellt framtida tillstånd. Den uppdaterade kartan skapades 

med utgångspunkten att lösa de problem som tidigare identifierats. Detta gjordes genom att 

undersöka möjligheter till att introducera Kanban- och Conwipsystem i produktionen för att 

skapa ett dragande tillverkningssystem. Projektet har sin grund inom lean produktion och 

flertalet av de rekommenderade förbättrings åtgärderna som tagits fram  hämtas från de olika 

leanprinciperna och metoderna. Genom att införa de olika förbättringsförslagen kommer en 

större förutsägbarhet med mindre variationer att införas i tillverkningsflödet. 

 

Under kartläggningen av det nuvarande tillverkningstillståndet visade det sig att 

kvalitetsutbyte och Up-time inte mäts i de olika tillverkningsoperationerna. I och med att 

denna data inte funnits att tillgå finns en viss felmarginal i den beräknade verkliga cykeltiden. 

Den verkliga cykeltiden för de olika tillverkningsoperationerna skulle bli längre än den 

uppmätta cykeltiden om hänsyn tagits till Up-time och kvalitetsutbyte. För att göra en korrekt 

bedömning av flödets kapacitet bör dessa parametrar mätas i framtiden. 

 

Ingen implementering av de olika förbättringsförslagen har kunnat utföras under projektets 

tidsram. Därför finns det inga konkreta mätningar på om de olika förslagen kan ge en 

förbättrad produktion. Det teoretiska framtida läget indikerar dock att det finns en stor 

förbättringspotential vid införandet av ett dragande tillverkningssystem. 

 

Rekommendationen inför framtiden är att bygga vidare på denna kartläggning och införa 

leanmetoder som 5S och standardiserat arbete i verksamheten. Därefter gå vidare genom att 

införa ett dragande tillverkningssystem. Kapitalet som möjligtvis kan frigöras genom 

införandet av sådant system kan sedan användas för att skapa förbättringar som tar 

verksamheten till nästa nivå. 

 

En del i detta arbete har varit att ta fram en alternativ layout vid tillverkning av 

konstruktionerna K1, K2 och K3. På grund av produktens storlek och på grund av den yta 

som finns tillgänglig är möjligheten att göra en större layoutförändring väldigt liten. Istället 

för att en större layoutförändring är rekommendationen att införa åtgärder som förbättrar 

produktionsmiljön genom införandet av 5S, standardiserat arbete och att utveckla den 

verksamhet som finns kring ständiga förbättringar. 

 

Genom att införa dessa tre förbättringar kan slöserier på ett effektivt sätt drivas ut ur 

verksamheten. Det ger också medarbetarna en större möjlighet att utvecklas i sina dagliga 

uppgifter, vilket skapar ett större engagemang och mer trivsel. 
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Bakgrund 

Projektet ingår i kursen MSGC17, Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik. Under kursen skall studenten utföra ett projekt hos ett företag och 

tillämpa de kunskaper som erhållits under studierna för att lösa ett tekniskt problem.  

 

Projektet har startats i samarbete med Skyllberg Industri AB. Företaget har en 

tråddragningsverkstad och en robotsvetsavdelning. I tråddragningsverkstaden 

tillverkas det bland annat spik, svetselektroder och tråd till trådkorgar. 

I robotsvetsverkstaden tillverkas trafikverksprodukter, telekom och belysningsmaster 

samt diverse legoarbeten. 

 

Skyllbergs Industri tillverkar en stålkonstruktion i de tre varianterna K1, K2 och K3 i 

sin robotsvetsavdelning. Konstruktionerna är både väldigt tunga och stora. Detta gör 

att de är svårhanterliga och tidskrävande att tillverka. För att förbättra produktionen 

av konstruktionen vill man se över materialflödet i verkstaden och förbättra det samt 

ta fram en alternativ verkstadslayout. 

 

Referensdokument 

 

● Kurs-PM 

● Projektbeskrivning 

● Från verkstad till fabrik 

● Processkartläggning av stålkonstruktion 

 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utföra en kartläggning det nuvarande material och 

informationsflödet för att identifiera slöserier vid tillverkning av de svetsade 

konstruktionerna K1, K2 och K3 samt att ta fram en alternativ verkstadslayout. 

 

Slutmålet med projektet är att ta fram ett nytt tillverkningstillstånd samt en alternativ 

layout för tillverkning av konstruktionerna K1,K2 och K3. Det nya 

tillverkningstillståndet och den nya layouten skall ha kortare ledtider, lägre 

lagernivåer samt ett kortare materialflöde än den nuvarande layouten. 

 

Projektet redovisas muntligen 4/6-5/6 , den skriftliga rapporten skall vara inlämnad på 

Canvas den 12/6. 

 

Avgränsningar 

Under projektets gång kommer flöde och layout endast behandlas för tillverkning av 

konstruktionerna K1, K2 och K3 och dess delkomponenter. Flödet som kommer att 

behandlas är “dörr till dörr” flödet, det vill säga flödet inom verkstaden. Ingen hänsyn 

tas till utomstående operationer. 



 

 

Organisation 

Personer som är kopplade till projektet är följande: 

 

● Helena Johansson   – Kvalitetschef, Skyllbergs Industri AB 

● Daniel Kjellberg  – Projektledare 

● JanErik Odhe  – Handledare, KAU 

● Nils Hallbäck   – Examinator, KAU 

 

Daniel Kjellberg är projektledare och är ansvarig för planering och genomförande av 

projektet. Helena Johansson är handledare och kontaktperson hos Skyllberg Industri. 

Janerik Odhe är handledare vid Karlstads Universitet. Nils Hallbäck är examinator för 

projektet. 

 
TABELL 1: KONTAKTUPPGIFTER 

Namn: Org: Tel: E-post: 

Helena Johansson Skyllberg 
Industri AB 

073-354 94 84 helena.johansson@skyllbergindustri.se 

JanErik Odhe KAU 054-700 14 08 janerik.odhe@kau.se 

Nils Hallbäck KAU 054-700 21 15 nils.hallback@kau.se 

Daniel Kjellberg Student 072-586 89 89 danielkjellberg@hotmail.com 

 

Projektmodell 

Projektmodellen som beskrivs i tabell 2 är preliminär och beskriver de ingående 

etapperna i examensarbetet. Grindhålen är obligatoriska moment som kommer att bli 

bedömda under projektets gång. Milstolparna är delmål att uppnå så att projektet 

kontinuerligt tar sig framåt. Projektet läses på halvfart första halvan av projektet 

därefter övergår det till helfart. Då studenten endast läser på helfart beräknas 

projektet att avslutas ca 3/5, detta ger en stor tidsbuffert i slutet av projektet som kan 

användas vid en eventuell projektförsening och till förberedelser inför 

slutpresentation. 

 

Projektet uppdelas i två stycken huvudetapper. Under den första etappen kartläggs 

det nuvarande tillståndet. Under den andra etappen används den insamlade datan 

för att ta fram ett framtida materialflöde och layoutförslag.  

Under projektets gång kommer dessa etapper att brytas ner i mindre delmoment och 

delmål, projekt och tidsplan kommer att uppdateras därefter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABELL 2: PROJEKTMODELL 

Etapp Milstolpe/ar Grindhål Färdigdatum 

Prjektplan Projektplan färdig   2018-02-07 

  Projektplan godkänd  

Presentation projektplan Presentation klar   2018-02-07 

  Presentation godkänd  

Start av slutrapport Grundlayout klar   2018-02-08 

Research Research färdig  2018-03-04 

Planering av metod och 

datainsamling etapp 1 

Läs på om värdeflödesanalys + lean   2018-03-08 

Datainsamling + lärande om 

verkstaden (Etapp 1) 

Var med i produktion, lär om processer + 

datainsamling 

 2018-02-22 

Sammanställning av data (Etapp 

1) 

Sammanställ insamlad data  2018-03-01 

Planering av metod etapp 2 Läs på om verkstadslayout   2018-03-15 

Etapp 2 Vekstadslayout Koncept för ny verkstadslayout  2018-04-20 

Förberedels inför 

delredovisning 

Presentation klar  2018-04-03 

Presentation delredovisning Delredovisning klar  2018-04-04 

  Delrodovisning 

godkänd 

 

Sammanställning av rapport 

inför opponering 

Rapport sammanställd  2018-05-03 

Läs och analysera 

opponentrapport 

Analys klar  2018-06-03 

Förberedelse inför 

slutredovisning 

Presentation klar  2018-06-03 

Slutredovisning Redovisning klar  2018-05-04/05 

  Slutredovisning 

godkänd 

 

Färdigställ rapport Rapport klar  2018-06-12 

  Slutrapport godkänd  

 

Kommentarer till tid och resursplan 

Tidsplanen är preliminär och kommer kontinuerligt att uppdateras. Gant-Schema 

över projektet presenteras i bilaga 1. 

 

  



 

 

Riskbedömning för projekt 

En riskbedömning gjordes för att bedöma de allvarligaste riskerna som kan försena 

projektet. I tabell 3 bedömdes olika risker med en skala 1-5 i sannolikhet och 

konsekvens, dessa multipliceras för att få fram ett riskvärde för varje risk. För att få 

fram åtgärder till dessa diskuterades de största riskerna och en åtgärdstabell 

framställdes. 

 
TABELL 3: RISKANALYS 

Risk Sannolikhet 

(1-5) 

Konsekvens 

(1-5) 

Riskvärde 

(1-25) 

Kommentar // Åtgärd 

Student/handledare sjuk 3 3 9  

Förlorad dokumentation 1 5 5 Säkerhetskopiera 

samtliga dokument 

Bristande 

kommunikation 

2 4 8 Kontinuerlig kontakt med 

handledare vid 

Skyllbergs och KAU 

Försenad till möten 1 3 3 Långa pendlingsavstånd 

för student // meddela vid 

försening 

Missade obligatoriska 

inlämningar 

1 5 5 Var noga med att följa 

tidsplanering 

Avhopp från student 

eller från 

uppdragsgivare 

1 5 5 Kontakta handledare 

Bristfälliga 

metoder/analyser 

2 4 8 Noggrann 

dokumentation av 

samtliga 

metoder/analyser 

Kunskapsbrist inom 

ämnet 

2 5 10 Studera noggrant och 

planera samtliga steg i 

förväg 

Kommer ej överens med 

företag 

1 5 5 Tät dialog angående 

uppgifter och mål med 

handledare 

Tidsplan hålls ej 3 4 12 Kontinuerligt uppdatera 

tidsplan, prioritera 

arbetsuppgifter 

Handledare ej tillgänglig 4 2 8 Ta hjälp av andra 

resurser 

 

  



 

 

Dokumenthantering 

För att säkerställa en kontinuerlig backup av samtliga dokument under projektets 

gång så kommer google drive att användas. Genom att använda google drive sparas 

dokumenten automatiskt i molnet. Tillgång till dokumenten fås genom studentens 

login, övriga intressenter till projektet kan också få tillgång till dokumenten då de är 

sparade på molnet. Backuper av viktiga dokument kommer också att sparas på 

studentens dator för att säkerställa att ingen information går förlorad. 

 

Dokumenten som skapas under projektets gång anses vara levande och förändringar 

kan ske under arbetets gång. 

 

Dokumenten kommer att uppdateras med version där den första versionen 

betecknas “exempel_v1.0”, vid uppdatering en mindre uppdatering av dokumenten 

ökas versionsnumret med 0.1 steg, t-ex. v1.0 till v1.1. Vid större förändring ökas 

dokumentversion med hela tal t.ex. V1.2 till v2.0. 

För att inte skapa en röra i projektmappen skall samtliga dokument namnges med 

relevanta namn, samt sparas i mappar beroende på vilken projektfas de olika 

dokumenten tillhör. 

 

 

  



 

 

Bilaga 1. Gant-Schema 

 

  



 

 

Bilaga B: Värdeflödesanalyser över det nuvarande tillverkningsflödet 
I bilaga B presenteras värdeflödesanalyserna utförda under detta projekt.  Separata 
värdeflödesanalyser utfördes för de olika konstruktionerna  K1, K2 och K3. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga C: Beräkningar och insamlad data till nulägesanalys 

De beräkningar som utfördes vid framtagandet av nuvärdesanalysen presenteras i denna 
bilaga. De ekvationer som använts är följande: 
 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
  (1) 

 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
   (2) 

 

𝑅ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
   (3) 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 (4) 

 
Takttid för samtliga konstruktioner K1,K2 och K3. 
Takttiden för samtliga konstruktioner är satt av Skyllberg Industri. En arbetsdag består av 
åtta planerade arbetstimmar, målet är att under dagen producera åtta stycken 
konstruktioner. Takttiden beräknas enligt formel 1: 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
=  

8ℎ

8𝑠𝑡
= 1ℎ 

 
Beräkning av verklig cykeltid av operation 120 vid tillverkning av K1: 
Följande exempel beräknar den verkliga cykeltiden för operation 120 vid tillverkning av 
konstruktion K1 enligt formel 2: 
 
Operationens cykeltid: 47min 
Operationens Up-time: 70% 
Operationens kvalitetsutbyte: n/a 
 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗  𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
 =  

47𝑚𝑖𝑛

0.7
= 67.14𝑚𝑖𝑛 

 
De beräknade verkliga cykeltiderna är för samtliga operationer har beräknats på samma sätt. 
Följande tabeller på nästa sida redovisar de verkliga cykeltiderna för samtliga operationer. 
Då Skyllberg Industri normalt inte mäter Up-time eller kvalité i sina operationer blir den 
verkliga cykeltiden ofta samma som den vanliga cykeltiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Den insamlade datan för det olika tillverkningsoperationerna kan ses i följande tabeller: 
 

Tabell 1: Insamlad data konstruktion K1 

 
 

Tabell 2: Insamlad data konstruktion K2 

 
 

Tabell 3: Insamlad data konnstruktion K3 

 



 

 

Beräkning av lagernivåer och räcktid för delkomponent två 
Beräkning av de olika lagernivåerna och räcktiderna för de olika lagren har skett på samma 
sätt. Här presenteras hur lagernivå och räcktid för mellanvarulagret för delkomponent två 
har beräknats. Information om genomsnittlig efterfrågan, meddelagersaldo har beräknats 
genom att använda artikelns historiska lagerlogg, på grund av tabellens storlek presenteras 
endast ett utdrag av lagerloggen: 
 

Med hjälp av tabellen beräknades genomsnittslager och den totala åtgången under den 
studerade tidsperioden. Antalet arbetsdagar som hela lagerloggen täcker är 180 dagar. 
 
Genomsnittlager: 1365.9st 
Total åtgång: 1976st 
Antal arbetsdagar 180 
 
Genom att använda formel (3) beräknades lagrets räcktid till: 
 

𝑅ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
 =

1365.9𝑠𝑡

1976𝑠𝑡 / 180 𝑑
≈ 125 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  

 
Samma tillvägagångssätt används på samtliga råvarulager och mellanlager. Storleken på 
medellagren användes senare vid beräkning av lagerföringskostnader. 
 
Beräkning av flödeseffektivitet för konstruktion K2: 
Den totala ledtiden och den totala verkligheten summerades för konstruktion K2 och 
användes sedan för att beräkna flödeseffektiviteten. 
 
Total ledtid: 569 dagar 
Total cykeltid: 150.4 min 
 
Med hjälp av formel 4 beräknades flödeseffektiviteten: 
 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑
 =  

150.4 𝑚𝑖𝑛 / 60𝑚𝑖𝑛 / 24ℎ

569 𝑑
 

= 0.018%  
 
Uträkningen utfördes på samma vis för konstruktion K1 och K3. 
 

Tabell 4: Uttdrag ur historisk lagerlogg 



 

 

Bilaga D: Cykeltider för robotsvetsverkstad 
I bilaga D presenteras diagram för cykeltider och arbetsfördelninga av de olika 
operationerna. 
 

 
Figur 1: Cykeltider konstruktion K1 

 
Figur 2: Arbetsfördelning konstruktion K1 



 

 

 
Figur 7: Cykeltider konstruktion K2 

 

 
Figur 8: Arbetsfördelning konstruktion K2 

  



 

 

 
Figur 9: Cykeltider konstruktion K3 

 
Figur 10:Arbetsfördelning konstruktion K3 

  



 

 

Bilaga E: Värdeflödesanalyser över det framtida tillverkningsflödet 
I bilaga E presenteras värdeflödesanalyserna över det teoretiska framtida tillståndet.  
Separata värdeflödesanalyser skapades för de olika konstruktionerna K1,K2 och K3. 

 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga F: Saldohistorik delkomponent ett 
I bilaga F presenteras saldohistoriken för de olika varianterna av delkomponent ett. 
Slutsatsen som dragits från följande figurer är att saldoefterfrågan är för ojämn för att 
introducera ett Kanbansystem, utan ett Conwipsystem är bättre lämpat vid tillverkning av de 
olika varianterna för delkomponent ett. 
 
 

 
Figur 1: Saldohistorik delkomponent K1-1 

 
 

 
Figurr 2: Saldohistorik delkomponent K1-2 



 

 

 

 

 
Figur 3: Saldohistorik delkomponent K2-1 

 

 
Figur 4: Saldohistorik delkomponent K2-2 



 

 

 

Figur 5: Saldohistorik delkomponent K3-1  



 

 

Bilaga G: Nuvarande och framtida layout 
I denna bilaga presenteras den nuvarande tillverkningslayouten för konstruktionerna K1, K2 
och K3. Verkstaden är uppdelad i två delar, robotsvetsverkstad och detaljverkstad. 
Detaljverkstaden är en funktionell verkstad där delkomponent ett och två tillverkas. I 
robotsvetsverkstaden monteras de olika artiklarna till en komplett konstruktion. Den totala 
färdvägen material rör sig är ca 303m med den nuvarande layouten. I figur 1 visas 
verkstadslayout och de olika delkomponenternas rörelse genom verkstaden. På 
uppragsgivarens begäran visas ej namnet på de olika operationerna som krävs för att 
tillverkada konstruktionen. 
 

 

                                                   

Figur 1: Nuvarande layout och flödesväg 

 
 
 
 
  



 

 

 
I figur 2 visas den nya verkstadslayouten. I robotsvetsverkstaden har det inte skett någon 
förändring av operatinernas plats. Anledningen till detta beror på produktens storlek samt 
den utrustning som finns för materialhantering begränsar möjligheten att skapa en annan 
layout. Den enda skillnaden är att lagerplatsen i robotsvetsverkstaden ändras till en 
supermarket där allt material till häftningsoperationen samlas. I detaljverkstaden OP 20 + 
OP30 samt OP50 + OP70 flyttats närmare OP10 och OP40 + OP60. Detta har gjort för att 
underlätta införandet av FIFO-banor och för att kapa av den totala färdvägen för materialet. 
Den totala färdvägen har minskats till ca 266m. Detta är en förändring som motsvarar en 
minskning med ca 37m eller ca 12%. 
 

 

 

                                                                            Figur 2: Framtida layout och flödesväg 

 
 
 
 
  



 

 

Bilaga H: Beräkningar och tabeller över lagerföringskostnader och 
bundet kapital 
Vid beräkning av de lagerföringskostnader som uppstår i samband med lager användes 
skyllberg beräknade kalkylränta, inkurans och försäkringspremie. Med hjälp av lagerräntan 
kunde sedan lagerföringskostnaden för individuella artiklar beräknas. Följande formler 
används vid beräkningar av lagerföringskostnaderna: 
 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟(%) =  𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%) + 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒(%) + 𝑖𝑛𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑠(%)  (1) 
 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑅 =  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒    (2) 
 
Beräkning av lagerränta 
Lagerräntan beräknades med hjälp av Skyllberg Industris kalkylränta, beräknade inkurans 
samt försäkringspremie. Då datasystemet inte spårar riskkostnader så består denna del av 
uträkningen endast av en procentuell inkurans.  
 
Kalkylränta: 8.1% 
Inkurans: 4.9% 
Försäkringspremie: 0.1% 
 
Ekvation (1) användes vid beräkning av lagerräntan: 
 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟 (%) =  𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) + 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 (%) +  inkurans(%)

= 8.1% +  0.1% +  4.9% =  13.1% 

 
Beräkning av lagerföringskostnad för delkomponent två: 
Genom att använde lagerräntan och det genomsnittliga lagersaldot kunde sedan den en 
artikels individuella lagerföringskostnad beräknas. Lagerföringskostnaden beräknades på 
samma sätt för all artiklar, delkomponent två används här som exempel. Meddelagervärdet 
beräknades genom att multiplicera lagersaldot med standardpriset. På uppdragsgivarens 
begäran presenteras inte standardpriset för de olika artiklarna. 
 
Medellagervärde: 28338.75kr 
Lagerränta: 13.1% 
 
Genom att använda formel (2) kunde lagerföringskostnaden för delkomponent två beräknas: 
 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐶𝑅 =  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 0.131 ∗  28338.75𝑘𝑟 

≈ 3712.4 𝑘𝑟 
 
Lagerföringskostnaden beräknades på samma vis för samtliga delkomponenter och 
råvarulager. Följande tabeller presenterar kostnaderna för det nuvarande och ett eventuellt 
framtida tillstånd. Det totala medelagervärdet och den totala lagerföringskostnaden för 
samtliga artiklar presenteras också i tabellerna. 
 
  



 

 

Tabell 1: Lagerföringskostnader för det nuvarande tillståndet 

 
 
Vid beräkning av de nya saldonivåerna användes de olika artiklarnas dagliga 
genomsnittsförbrukning samt den nya räcktiden för lagret för att ge en uppskattning av den 
genomsnittliga lagerstorleken. I fallent med delkomponent ett och två där produktionen i 
det framtida läget styrs av produktionskort, gjordes antagandet att samtliga kort är använda 
och jämnt fördelade mellan produkterna. 
 
Beräkning för lagersaldo för delkomponent tre K3: 
 
Genomsnittlig dagsförbrukning: 619.62kg/dag 
Lagrets räcktid: 20 dagar 
 
Lagersaldot beräknades då enligt: 
 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 =  𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗  𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝑟ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 

=  619.63𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑔 ∗  20 ≈ 12393𝑘𝑔 
 
Beräkningarna är gjorda på samma vis för samtliga artiklar. Medellagervärden och 
lagerföringskostnader beräknades på samma vis som för det nuvarande tillståndet. 
Lagerräntan är också samma som tidigare. De uppskattade framtida medellagervärden och 
lagerföringskostnaderna presenteras i tabell 2. 
 
 
 



 

 

 
Tabell 2: Lagerföringskostnader famtida tillstånd 

 


