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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete är utfört vid institutionen för produktionsekonomi på Linköpings 
tekniska högskola, för AB Motala Verkstad. Syftet med arbetet var att genomföra en 
produktflödesanalys med avseende på genomloppstider i produktionen och ta fram 
åtgärder för att korta ner dessa. En stor andel av genomloppstiden utgörs av kö- och 
väntetid. Störst effekt uppnås om dessa tider kan reduceras varför fokus i rapporten är 
inriktat på dessa tider. 

Motala Verkstad är ett företag med inriktning mot skärande bearbetning i stora 
dimensioner. Företaget har problem med långa ledtider varför ett förbättringsarbete 
startat. Problemen beror på att ett högt utnyttjande av samtliga resurser eftersträvas, 
samtidigt som det saknas kontroll av verklig beläggning. 

Rapporten är uppdelad i fyra faser, där den inledande fasen består av 
nulägesbeskrivning och uppgiftsprecisering. Efterföljande fas är litteraturstudier som 
följs av kartläggning och analys. I de avslutande kapitlen behandlas slutsatser och 
lösningsförslag.  

Målet med lösningsförslagen är att få en bättre bild av verkligheten, en aktuell 
planering och en kortare genomloppstid genom att fokusera mer på ett ökat 
genomflöde istället för maskinutnyttjande. De slutsatser och lösningsförslag som 
framkommit är att det krävs en förbättrad planering och styrning för att uppnå kortare 
genomloppstider. För att lättare kunna kontrollera och följa upp produktionen bör 
tidplaner införas i detaljplaneringen. Eftersom köer utgör en stor del av 
genomloppstiden är det viktigt att kunna styra och kontrollera dessa i produktionen. 
För detta bör in- och utflöde vid resurser kontrolleras. Vidare bör enklare 
återrapportering införas för snabbare leveranser mellan resurser och för att en aktuell 
bild av beläggningen ska kunna skapas. För att få en tydligare bild av produktionen 
och kunna utvärdera den på ett bra sätt bör mätetal som underlättar detta införas.    

Strävan har varit att ta fram lösningsförslag som inte innebär stora investeringar och 
som kan genomföras relativt snabbt. De största förändringarna gäller planering och 
styrning vilket inte bör medföra några större kostnader. 

 





 

ABSTRACT 
This Master of Science thesis work was conducted at the Department of Production 
Economics at the University of Linköping, for AB Motala Verkstad. The purpose of 
this report was to perform a product flow analysis of the production lead times and to 
find ways to reduce these. A major part of the lead time is queuing and waiting time. 
The best effect will be accomplished if these times can be reduced, and that is what we 
will focus on in our report. 

Motala Verkstad is a company which is specialised in mechanical manufactoring in 
large dimensions. The company has problems with long lead times, which is why 
projects of improvement have begun. The cause of the problems depend on that high 
utilisation by all machines are in focus, at the same time as the company has lack of 
control of the real load. 

The report is divided into four parts, where the first part includes a description of the 
current state and structure of the task. The following part is studies of theories which is 
continued by mapping and analyse. The final chapters include conclusions and 
solutions.  

The goal of the solutions are to achieve a better view of the real situation, a current 
planning and shorter lead times by focusing on throughput instead of utilisation of the 
machines. The conclusions and solutions that have been accomplished is that it takes 
an improved planning and control to achieve shorter lead times. To make controlling 
within the production easier, time schedules can be created. Since queuing is a major 
part of the lead time, it is important to control these. That is why in- and outflow of 
material from the machines should be controlled. Further on a simpler reporting 
procedure is important for making faster transports between machines and an up to 
date planning possible. To achieve a better view of the current situation within the 
production and to be able to evaluate it, measures to make this easier should be 
introduced. 

The ambition has been to create solutions that doesn’t need big investments and can be 
carried out quite soon. The biggest changes concerns planning and controlling which 
should not bring any large investments.    
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1 

1 INLEDNING 
Detta inledande kapitel beskriver problembakgrund, syfte och vilka 
avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med hur arbetet 
genomförts och läsanvisningar till rapporten. 
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1.1 Bakgrund 
Företaget AB Motala Verkstad är sedan långt tillbaka placerad i Motala. Det är ett 
företag med inriktning mot skärande bearbetning i stora dimensioner samt renovering 
av järnvägsfordon och broar. Motala Verkstad har problem med långa 
genomloppstider i produktionen. Sedan en tid tillbaka har en nysatsning inom företaget 
börjat ta form. En del i den satsningen är att förbättra leveranssäkerheten. Kunderna 
ställer krav på kortare leveranstider och lägre kostnader vilket gjort att detta fått ett 
större fokus. För att möta kundernas krav har förbättringsprojekt startat inom Motala 
Verkstad. Behovet av att kartlägga dagens genomloppstider och orsaker till varför de 
är långa är därför av stor vikt. Med kartläggningen som grund kan sedan åtgärdsförslag 
utarbetas. 

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att genomföra en kartläggning och produktflödesanalys med 
avseende på genomloppstider i produktion och ta fram åtgärder för att korta ner dessa. 

1.3 Avgränsningar 
Analys och lösningsförslag sker uteslutande i produktionsledet i A-verkstaden. 
Produkterna som granskats har begränsats till att omfatta företagets produktsortiment 
för pumpar. Åtgärder som utarbetats är dock av generell karaktär vilket innebär att de 
kan användas för hela verksamheten. 

1.4 Metod 
Arbetet är uppdelat i fyra faser. Inledande fasen består av presentation av företaget och 
uppgiftsprecisering. Nästa fas är litteraturstudier följt av kartläggning och 
avslutningsvis slutsatser och lösningsförslag. Dessa faser har skett samtidigt som 
intervjuer med flera avdelningar förts för att kontrollera det resultat som framkommit.  

1.4.1 Nulägesbeskrivning och uppgiftsprecisering 

Den första perioden var målet att förstå hur produktflödet och rutiner fungerar på 
Motala Verkstad. Genom diskussioner med personer på olika avdelningar samt 
information från datasystemet har en nulägesbeskrivning utformats. Utifrån detta 
kunde uppgiften preciseras och en planering av det fortsatta arbetet utformas.  

1.4.2 Litteraturstudie 

I den teoretiska referensramen beskrivs teorier som används i analysen för att förstå 
bakgrunden till problemen, lösa uppgiften och förklara använda begrepp. 
Litteraturkunskaper har inhämtats från bibliotek och föreläsningar vid Linköpings 
universitet. Teorin har kompletterats när ny fakta kommit fram under kartläggningen. 

1.4.3 Kartläggning och analys 

Kartläggning av genomloppstider för artiklar och kompletta order har studerats. 
Eftersom produkterna har relativt långa genomloppstider har inga tidsstudier med 
klocka utförts utan de operationstider som använts är de rapporterade tiderna i 
datasystemet tillsammans med en fysisk kontroll dagligen och diskussioner med 
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inblandade personer. Syftet var att analysera vilka faktorer som begränsade kortare 
genomloppstider. 

1.4.4 Slutsatser och lösningsförslag 

Den avslutande delen i rapporten behandlar de slutsatser och lösningsförslag som 
framkommit under arbetet med kartläggning och analys. Teorierna kopplas till hur det 
ser ut i praktiken på Motala Verkstad och lösningsförslag formas utifrån detta. 
Förbättringsåtgärder börjar med enklare lösningar och åtgärder som underlättar 
efterföljande förbättringar. Vår strävan var att införa lösningar som inte innebär några 
större investeringar och därmed kan tillämpas inom en snar framtid. 

1.4.5 Felkällor 

För att minska risken för fel har intervjuer skett med personer med olika befattningar 
och avdelningar samt kontinuerlig avstämning med handledare på Motala Verkstad. 
Felkällor som trots detta finns i rapporten är: 

• Rapporterade tider. Det är svårt att avgöra exaktheten i de rapporterade tiderna 
eftersom dessa inte kontrollerats eller mätts under arbetets gång. Tider ur 
datasystemet har använts vilket visar på stora variationer.   

• Återrapportering. Det är svårt att genom datasystemet följa produkters status i 
produktionen vilket gör att det krävs visuell kontroll. Det beror på en bristfällig 
återrapportering av aktuell status. Det medför att tillförlitligheten av historiska 
data som använts för uppföljning inte är helt korrekt.   

• Ojämn efterfrågan och långa genomloppstider. Detta har medfört att 
uppföljning gjorts av de order som funnits tillgängliga under examensarbetets 
tid. Samtliga ingående detaljer har inte kunnats följa på grund av detta. Det har 
också inneburit att genomloppstider för vissa detaljer inte har kunnat följas upp 
ett flertal gånger för att få ett säkrare resultat. 
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1.5 Läsanvisningar och disposition 
I tabell 1.1 presenteras läsanvisningar och disposition av rapporten som är avsedd för 
anställda på Motala Verkstad, studerande och övriga personer med intresse av 
rapporten. 

TABELL 1.1 Läsanvisning och disposition 

Kapitel  Beskrivning  Lämplig läsare  
2. Företagspresentation Kapitlet ger en kortare 

beskrivning av företaget, 
dess kunder och produkter. 

Personer som ej är anställda 
inom företaget.  

3. Nulägesbeskrivning Beskrivning av hur 
produktionen ser ut och hur 
den planeras. 

Personer som vill ha en 
inblick i hur produktionen 
fungerar. 

4. Problembeskrivning  Företagets problem 
beskrivs och uppgiften för 
rapporten preciseras.  

Personer som inte varit 
närmare inblandade i 
framtagningen av denna 
rapport.  

5. Teoretisk 
referensram  

Här beskrivs den teoretiska 
bakgrunden samt begrepp 
för att lösa uppgiften. 

Studenter och personer som är 
intresserade av ämnet samt de 
som söker teorier som styrker 
lösningsförslagen. 

6. Kartläggning och 
analys 

Datainsamling och 
beskrivning av hur 
verksamheten fungerar och 
vilka konsekvenser det för 
med sig. 

Personer som vill uppnå en 
djupare förståelse för 
bakgrunden till rapportens 
förbättringsförslag. 

7. Slutsatser och 
lösningsförslag  

Slutsatser och förslag till 
förbättringsåtgärder samt i 
vilken ordning de bör 
genomföras.  

Alla. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
Kapitlet börjar med kort historik om AB Motala Verkstad och vad de 
har för affärsidé. Avsnittet fortsätter med organisationsscheman och 
avslutas med vilka kunder och produkter som finns. 
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2.1 Historia 
AB Motala Verkstad (MV) grundades 1822 i samband med byggandet av Göta Kanal. 
Till detta projekt behövdes en smedja som framförallt förvaltade underhållet av 
mudderverket. Denna smedja byggdes och fortsatte sedan att växa. Det visade sig att 
det behövdes en mekanisk verkstad för att tillverka stora kvantiteter av maskiner och 
järnkomponenter. År 1870 hade MV tillverkat en mängd olika produkter såsom färjor, 
broar, jordbruksmaskiner och lokomotiv. Huvudmålet var dock att bidra med 
konstruktioner till Göta Kanal genom broar och verktyg.  

MV utvecklades senare till en specialist inom maskinkonstruktioner med många 
banbrytande uppfinningar genom åren. Det tekniska kunnandet och den innovativa 
andan har sedan förts vidare från generation till generation. Ända fram till varvskrisen 
på 1960-talet, då företaget hade över 2 000 anställda, utvecklades företaget positivt. 
Fram till 2005 minskade antalet anställda. Under nedgångsperioden försökte ledningen 
lägga om verksamheten mot en ren mekanisk verkstad.  

2.2 Affärsidé 
MV förser kvalitetsinriktade samarbetspartner med: 

• Högkvalificerade mekaniska produkter och komponenter i små serier. 
• Service, underhåll samt rekonditionering/uppdatering av produkter till 

infrastruktur- och processbrancherna. 

Genom samverkan med våra kunder och partners generas lönsamhet för såväl dem 
som för oss.  

2.3 Organisation 
MV har idag 175 anställda, varav 48 är tjänstemän. Medelåldern bland arbetarna är 
47,2 år och 49,7 år för tjänstemännen. Stor del av personalen har lång erfarenhet och 
har arbetat på MV under en lång tid.  

Största ägaren är Elekta efterföljt av Nymot AB och Nash. Alla dessa tre ägare är 
själva kunder till MV. Ägarstrukturen är fördelad enligt figur 2.1.  

   
FIGUR 2.1 Ägarstruktur. 
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Omsättningen 2004 uppgick till 161 miljoner kronor efter en nedgång från 194 
miljoner 2003. Resultatet för motsvarande år var 600 000 kr 2004 och 300 000 kr 
2003. Organisationen är indelad efter avdelningar och är organiserad enligt figur 2.2. 

 

 
FIGUR 2.2 Organisationsstruktur. 

Produktionsavdelningen är i sin tur indelad efter resurser, där respektive område har en 
arbetsledare. Organisationen för produktionen ser ut enligt figur 2.3.  

 

 
 
FIGUR 2.3 Organisation produktionsteknik. 

2.4 Kunder och produkter 
Till kunderna hör bland annat Kvaerner Pulping AB, Nash Elmo Scandinavia AB, 
Elekta AB, Sandelin AB, Tetra Pak och Sandvik AB. 
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FIGUR 2.4 Standardpump. 

Produkter och tjänster som tillhandahålls på MV är bland annat: 

• Axlar, där objekten ofta är propelleraxlar till fartyg, kopplingar till 
oljeplattformar, valsar till pappersbruk eller turbinaxlar till kraftverk som kan 
väga upp till 50 ton. 

• Järnvägsfordon, renovering, uppgradering och reparationer av dessa. 
• Industriell service, vilket oftast innebär renovering. 
• Broar och projekt, nyproduktion och framförallt renovering av rörliga broar. 
• Legoarbeten, från maskinbearbetning av enstaka detaljer till komplett 

produktionsansvar för en produktfamilj, exempelvis pumpar enligt figur 2.4.  

2.5 Datasystem 
Motala Verkstad använder sig av Mapics för att se produktstrukturer och 
operationsföljder. För planering och uppföljning av produktionen använder de sig av 
en modul till Mapics (AS/400) som öppnas i ett separat system. Exceldokument är 
vanligt förekommande där bland annat ekonomisk uppföljning och beläggningsgrad 
kontrolleras.   
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3 NULÄGESBESKRIVNING 
Nulägesbeskrivningen behandlar hur tillverkning och planering ser ut 
och fungerar. Kapitlet inleder med orderflödet och fortsätter med en 
beskrivning av produktionen och hur planeringen går till. Kapitlet 
avslutas med ledtider och beläggning i resurser för pumpar.  
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3.1 Orderflöde 
Från att en beställning kommer från kunden passerar ordern sex avdelningar innan den 
är färdig för leverans. Orderflödet ser ut enligt figur 3.1. 

 

 
FIGUR 3.1 Orderflöde. 

Ordern tas emot på marknadsavdelningen. De kontaktar beredningen som ser över den 
beredning som eventuellt finns för produkten, alternativt skapar en ny beredning. 
Beredningen talar om vilka resurser som skall användas samt antal ingående 
komponenter. De lämnar sedan vidare informationen till planeraren och eventuell 
materialberedning lämnas till inköpsavdelningen. Planeraren kontrollerar om råmaterial 
finns hemma samt när ledig kapacitet finns och lägger in en tillverkningsorder i Mapics. 
Utifrån detta bestäms ett tänkt leveransdatum. Planeraren ger marknadsavdelningen ett 
besked när leverans sker samtidigt som inköpsavdelningen nu kan se i datasystemet 
vilka artiklar som måste köpas in. När planeraren vet att materialet finns hemma skrivs 
tillverkningsordern ut till teknikavdelningen. Där sorteras ordern i mappar tillsammans 
med ritningar för produkten. Mapparna skickas ut till produktions- och 
monteringsledare som sedan sköter detaljplaneringen genom produktionen. Vissa 
produkter monteras ihop medan andra går direkt genom produktionen för leverans. 
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3.2 Produktion 
Tillverkningen är uppdelad i två olika avdelningar, A-, och B-verkstaden. A-
verkstaden är en funktionell verkstad som består av olika verktygsmaskiner av 
varierad karaktär. Maskinerna står dock inte placerade efter funktion. Några fräsar står 
till exempel tillsammans med några svarvar och maskinerna är placerade där plats 
finns. I B-verkstaden renoverar MV tåg och borrar bland annat långa hål genom axlar. 
2004 stod A-verkstaden för nästan hälften av omsättningen.  

Produktionen sker mot både lager och direkt mot kundorder. Eftersom tidplaneringen 
är komplex är den tidsfasad, det vill säga att med hänsyn till tillgänglig kapacitet finns 
det angivet när operationer ska starta. 

På företaget finns omkring 70 verktygsmaskiner av varierad karaktär för olika typer av 
mekanisk tillverkning. Maskinparken består av maskiner från 1950-talet fram till 
början på 2000-talet. De vanligaste operationerna är fräsning, svarvning och borrning. 
De tillverkade komponenterna väger från mindre än ett kilo upp till 120 ton. 

3.2.1 Partistorlek 

Produktionen är ofta enstyckstillverkning men pumparna tillverkas ibland i batcher om 
3-12 stycken. De vanligast förekommande detaljerna tillverkas mot lager för att 
minska ledtiden genom produktion och till kund. För kundorder är partistorleken lika 
med antalet på beställningen. Den partistorlek som ska användas för lagerproduktion 
bestäms av planeraren. Den styrs också till viss del av tillgängligt råmaterial. 
Vanligtvis är partistorleken fördelad enligt följande: 

• Axel 4-6. 
• Lagerhus 4-12. 
• Inre gavel 4-6. 
• Bakvägg 4-6. 
• Pumphus 6-10. 
• Löphjul avluftning (löpa) 8-10. 
• Stativ 4-6. 

För att erhålla en större partistorlek ser MV till att vänta på fler liknande produkter för 
att minska andelen ställ. 

3.2.2 Montering 

De ingående artiklarna till en standardpump ska levereras tre dagar innan monteringen 
skall börja. Detta för att tidigare upptäcka vad som saknas. Helst vill monteringen ha 
delar till minst fyra pumpar innan de börjar, men det finns utrymme för sex pumpar 
samtidigt.  

I monteringen ingår också målning av pump. Målningsavdelningen är placerad bredvid 
monteringsavdelningen. På målningsavdelningen finns en person anställd och vid hög 
beläggning kan tjänster köpas in för att leveranserna ska gå i tid. Sett till rapporterad 
tid i målningen är den väl utnyttjad och MV försöker att tänka på ställtider genom att 
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köra flera liknande produkter efter varandra. Problem vid målningen är att kunden inte 
alltid har bestämt vilken färg som önskas och ibland lämnas inget besked från kunden 
förrän två dagar innan leverans. En stor del av förseningar från monteringen beror på 
att vissa inköpta och tillverkade artiklar saknas när monteringen ska börja. Idag 
levereras artiklar till montaget utan att det rapporteras vilka detaljer som saknas. 

3.3 Produktflöde 
En standardpump består av nio ingående detaljer. Lagerenhet och roterande enhet 
monteras med ingående detaljer enligt figur 3.2.  

 

FIGUR 3.2 Produktstruktur standardpump. 

Detaljerna för en standardpump går genom 25 olika resurser som tillsammans ger 
ungefär 100 olika operationer. Det finns inget tänkt flöde för detaljerna genom 
produktion. Långa transporter och korsande flöden är vanligt förekommande, vilket 
leder till ett komplext flöde. Bland annat ligger monteringen (resurs 189) och 
emballering (resurs 328) enligt figur 3.3 väldigt långt ifrån varandra. Många av 
detaljerna använder samma resurser vilket gör att produktion inte kan ske av alla 
ingående artiklar samtidigt. Materialflödet för alla ingående detaljer redovisas i bilaga 
1-8. Arbete pågår med att minska antalet operationer och därmed få färre transporter, 
ställ och uppsättningar. Flera produkter är återkommande men kan ha ett intervall på 
flera år innan de återkommer. Hur A-verkstaden är utformad och vilka resurser som 
berörs vid tillverkning av en pump illustreras i figur 3.3.  
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FIGUR 3.3 Verkstadslayout. 

3.4 Beredning 
Beredning sker när det kommer en ny produkt eller om det sker någon förändring av 
en befintlig produkt. Beredningen anger operationstider, vilka fixturer som ska 
användas (ställdatakort), kontrollerar att NC-program finns samt anger resurs och 
ingående komponenter. Det är skillnad på vilken kvalitet som maskinerna kan 
åstadkomma, vilket tillsammans med priset, ordervärde, kvantitet och lönsamhet styr 
valet av maskin. Priset styrs till stor del vilken arbetstid som krävs för bearbetningen 
tillsammans med kostnaden för maskinen. I beredningens val av resurs väljs maskintid 
före vilken beläggningssituation som finns om inte kunden vill ha produkten snabbt 
och hänsyn till kapacitet måste tas. 

3.5 Huvudplanering 
Huvudplaneringen för A- och B-verkstaden sköts av en person. När en order ska 
läggas granskas artikelns struktur för att se ingående material. Operationslistan ses 
över för att se vilka resurser som ska användas och sedan jämförs de kritiska 
resurserna med aktuell beläggning för att se när ordern kan starta. Planeraren 
bestämmer utifrån detta ett start- och slutdatum genom att räkna en operation per dag 
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samt två dagars tidsbuffert mellan varje operation. Tidsbufferten mellan operationerna 
och kapaciteten för respektive resurs är de parametrar som används. Datorn räknar 
fram ett förslag för start och slut av operationerna genom framåtplanering som 
planeraren analyserar. Är det väldigt korta operationer tas bufferten bort så att 
operationerna sker samma dag. När planeringen är utförd släpps inte 
tillverkningsordern ut förrän planeraren kontrollerat (ofta manuellt) att råmaterial för 
tillverkning finns på lager. Ibland släpps order tidigare än planerat om det finns ledig 
kapacitet och råmaterialet är tillgängligt, men i regel är det maximalt 14 dagar innan 
planerad produktionsstart. Det sker ingen prioritering av särskilda kunder utan det är 
leveransdatumet samt beläggningsgraden på maskinerna som styr huvudplaneringen.  

Varje vecka gör planeraren en uppdatering av den aktuella beläggningsgraden i Excel. 
För begränsade resurser anger produktionsledaren till planeraren vilken kapacitet som 
finns tillgänglig i dessa maskiner i den närmaste veckan.  

Varje dag är det planeringsmöte med produktionsledare i A-verkstaden. Planeraren har 
ett dokument med alla produkter som finns i produktionen. På mötet går de igenom var 
de mest kritiska produkterna befinner sig och försöker se till att dessa inte blir 
försenade. Problem som ibland uppstår i planeringen är att operationskedjan är 
inaktuell eller att produktstrukturen inte stämmer.  

3.6 Materialplanering 
Materialplaneringen hanteras av produktionsledare, planerare och inköpare. När inte 
råmaterial finns hemma dröjer det ofta 3-12 veckor från att order inkommer till 
produktionen kan börja. 

3.6.1 Inköp 

En gång per vecka gör inköpsavdelningen ett utdrag från datasystemet över 
beställningsförslag. Där finns artiklar som ligger under beställningspunkten eller har 
ett minussaldo. Det är inköparen som lägger beställningspunkten samt styr vilken 
orderkvantitet som är aktuell. Ibland kan marknadsavdelningen meddela om viktiga 
komponenter som behöver köpas in, men mer vanligt är att inköparen först ser 
behoven när planeraren har lagt in en order. När det gäller råmaterial som skall köpas 
in brukar planeraren tillsammans med marknadsavdelningen ange vad som ska köpas 
in. 

Artiklar är uppdelat i Mapics enligt: 

• Lagerartiklar. 
• Artikel som direkt är knutet mot order. 
• ”Hinkartiklar” som styrs med kanbansignal. 

Lagerartiklar ska finnas hemma på hyllan och styrs av beställningspunkter. 
Hinkartiklar finns vid monteringsavdelningen och styrs av kanbansignaler. Problem 
vid inköpen kan vara när kunden sent meddelar förändringar eller att kanbansignalen 
(ett kort) glöms bort att läggas tillbaka när artiklarna kommit hem, vilket leder till att 
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artiklar saknas när de behövs. Strukturfel och felaktiga lagersaldon kan också vara 
felkällor för inköpsavdelningen.  

3.6.2 Lager och transporter 

Det finns ett lager för hela A-verkstaden, placerat enligt figur 3.3. Där sker 
godsmottagning samt förvaring av gjutgods, råmaterial, halvfabrikat och färdiga 
produkter. Lagerplatserna är märkta med produktionsstatus och kund. Det är två 
personer som sköter lagret och transporter av materialet till respektive resurs. Detta 
beordras från ansvarig orderfördelare via arbetskort. Mellan de olika resurserna är det 
orderfördelare eller operatör som har hand om transporten. 

Lagret får beställningar från produktionen över vilka artiklar som ska plockas ihop. 
Efter att artiklarna transporterats till resursen, lämnas en kopia av ordern in till 
kontoret som sedan drar av artiklarna från saldot i Mapics. Ibland händer det att 
operatörer själva hämtar detaljer ur lagret och glömmer att rapportera in det till 
kontoret, vilket får till följd att lagersaldona inte stämmer och blir svåra att lita på. 
Ytterligare problem är att artiklarna inte förs av från lagret förrän samtliga artiklar 
transporterats till monteringen vilket kan ta flera veckor.  

3.7 Detaljplanering 
Det är två produktionsledare som sköter detaljplaneringen för A-verkstaden. 
Produktionsledarna är placerade på ett kontor som ligger mitt i A-verkstaden. 
Detaljplaneringen är tidsfasad, eftersom planeringen är komplex och produkterna inte 
återkommer med givna intervall. Överlappning används när de vet att maskinen efter 
är ledig eller om det är en brådskande order, men undviks för att det ska vara lättare att 
veta var materialet befinner sig. Orderfrysning sker först inom närmsta dagen men MV 
försöker göra planer för nästkommande vecka. Prioritering av order sker efter 
planerade start- och färdigdatum som systemet bestämt efter planerarens inmatning.  
Prioritering sker också i samråd med planeraren och vid större förseningar efter 
påtryckning från marknadsavdelningen. 

Till kontoret kommer order fördelat i mappar där varje artikel har en egen mapp. I 
mapparna finns arbetskort, transportkort, materiallista, rapportkort, följekort och 
kontrollkort. Dessa finns sorterade på kontoret efter tillgänglighet och status. Är 
statusen sådan att materialet finns vid resursen som ska används ligger mappen i ett 
mappsystem efter resurs. Övriga mappar ligger för transport eller är vid resurs för 
bearbetning. Återrapportering sker dagligen.     

Problem som upplevs från detaljplaneringen är bland annat att beredningen innehåller 
felaktigheter eller att programmen till maskinerna inte finns färdiga när det är dags att 
producera. Andra felorsaker kan vara maskinfel. Vidare kan påtryckningar från 
marknadsavdelningen leda till att konflikter uppstår när det gäller prioritering av order 
om inte tillräcklig kapacitet finns. 
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3.8 Ledtider  
Den planerade genomloppstiden genom produktion för en standardpump är sju veckor. 
Till detta tillkommer ungefär sju veckor för leverans av gjutgods. Det ger 
sammantaget en leveranstid på 14 veckor. Leveranstiderna som utlovas är mellan 2 
och 16 veckor. De kortaste leveranstiderna gäller för reservdelar som finns som 
halvfabrikat och den längsta om gjutgods måste beställas. Den teoretiska 
genomloppstiden genom produktion, med en batch på tre pumpar, är ungefär två 
veckor. Montering tillkommer och ingen hänsyn är tagen till övriga produkter i 
verkstaden.  

Kunder har en önskan att kunna få en komplett pump levererad på två till fyra veckor. 
För att nå närmare denna önskan genomförs ett projekt på MV. En kund har gett som 
förslag att vissa artiklar alltid ska finnas färdiga för att direkt kunna monteras och 
skickas iväg.  

3.8.1 Operations- och ställtider 

Generellt sett har MV väldigt långa operationstider, ofta beroende på storleken på 
produkterna de tillverkar och materialet, men också för att det i operationstiden ingår 
eventuell handtid. Operationstiden för de ingående detaljerna till en standardpump kan 
ses i figur 3.4. De detaljer som inte har någon ställtid är montering. 
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FIGUR 3.4 Operations- och ställtid för en standardpump. 

De rapporterade antalet timmar för A-verkstaden överstiger beredda antalet timmar 
med ungefär 11 procent för år 2004. Stora variationer förekommer och de rapporterade 
tiderna varierar mellan 35 procent snabbare än planerat och upp till 68 procent över 
den planerade tiden. I de rapporterade tiderna ingår även ställtiden. Det är den 
rapporterade tiden som sedan används för den ekonomiska uppföljningen. 

Ställtiderna vid MV är långa och utgör en stor del av operationstiden. Vid tillverkning 
av en standardpump är andelen ställtid 35 procent enligt figur 3.5. Ställtiden för en 
komplett pump är 35 timmar enligt beredningen.  
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Andel ställtid av operationstid

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0 2 4 6 8 10 12

Partistorlek

A
n
d
e
l 
st
äl
lt
id

 
FIGUR 3.5 Ställtidsandel standardpump. 

3.9 Beläggning 
Resurserna som beläggs vid tillverkning av en pump enligt beredningen är fördelade 
enligt figur 3.6. De resurser som inte har någon beläggning är alternativa maskiner 
som kan användas vid hög beläggning eller maskinfel. Kritiska resurser enligt detta 
borde vara resurs 188, 189, 243, 251 och 288. I manuella arbetsmoment såsom i 
monteringen (189) och gradning (288) kan flera personer arbeta vilket leder till 
minskad beläggningsgrad.  
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FIGUR 3.6 Beläggning för en standardpump. 

Med hänsyn till samtliga produkter under ett helt år ser beläggningen annorlunda ut. 
Beläggningsgraden varierar dock mycket under olika perioder. En begränsande resurs 
ena veckan kan vara lågt belagd veckan efter. Figur 3.7 visar hur beläggningen varit 
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2004 för de mest kritiska resurserna som pumparna belägger. Beläggningsgraden är 
uträknad med 36 timmars arbetsvecka under 44 veckor. Resurs 189 och 288, 
montering och gradning, har fler personer att tillgå vilket gör att beläggningen inte är 
lika hög som figuren anger.  
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FIGUR 3.7 Rapporterad beläggning 2004. 
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4 PROBLEMBESKRIVNING 
Problembeskrivningen belyser de problem som finns för att kortare 
genomloppstider ska erhållas. Vidare består kapitlet av 
frågeställningar utifrån de problem som behöver analyseras. Dessa 
ligger till grund för fortsatta teoristudier och analys. 
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4.1 Problem 
Arbetet består idag till stor del av akuta åtgärder. Planeringen sköts av ett fåtal 
nyckelpersoner vilket ställer höga krav på att dessa personer finns närvarande för att 
produktionen ska fungera. Fokus ligger på ett högt utnyttjande vilket får negativa 
konsekvenser för genomflödet. 

Det förekommer i alltför stor utsträckning att produkter som inte är planerade att 
produceras vid en viss tidpunkt trots detta befinner sig i maskinen. Det förekommer att 
lagerorder går före viktiga kundorder vilket stärker att prioriteringsregler kan 
förbättras. Idag sker inte någon uppföljning av planeringen vilket leder till att det är 
svårt att veta vad som kan utföras bättre.  

I dagsläget sker veckovis uppdatering av beläggningen i resurser efter 
huvudplaneringen. Hur den verkliga beläggningsgraden ser ut följs inte upp vilket gör 
att det är stor skillnad mellan verklighet och planering. Orderutsläpp grundas främst på 
materialtillgänglighet och liten hänsyn tas till tillgänglighet i maskiner. 

Informationen i datasystemet som finns är ofta inaktuell eftersom uppdateringar inte 
sker ständigt, samtidigt som återrapporteringsprocessen går genom många led. Detta 
medför att informationen i datasystemet inte är tillförlitlig och används därför inte i 
någon större utsträckning. 

För närvarande lovas leverans för pumpar inom 2 till 16 veckor, men ingen kontroll 
finns för hur lång tid det verkligen tar. Det gäller såväl orderlöften, leveranstider från 
leverantör och ledtider för ingående detaljer. 

4.1.1 Frågeställningar 

För att förbättra situationen på MV krävs en bättre kännedom av nämnda problem. 
Utifrån dessa problem har ett antal frågeställningar formulerats: 

• Hur ser nuvarande beläggningssituation ut? 

• Finns det några utmärkande flaskhalsar idag? 
Utifrån flaskhalsarna kan bland annat beslut tas om produkterna i dessa kan 
tillverkas av en ickeflaskhals. Det har även stor betydelse för huvud- och 
detaljplanering för att kunna styra utsläppet av order i produktionen.  

• Hur fungerar in- och utflöde av order i produktion? 
Det är viktigt att få grepp om in- och utflödet av order för att kunna styra och 
kontrollera antalet produkter i arbete. 

• Är det möjligt att följa planeringen? 
Utan en genomförbar planering är det svårt veta vad och när produkterna ska 
tillverkas.  

• Hur långa är nuvarande genomloppstider för pumparna? 
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• Vilka mätetal är lämpliga för att förbättra och kontrollera genomflödet? 

• Hur ska produkterna prioriteras? Vilken prioriteringsregel bör användas? 

• Hur kan koordineringen av produkter förbättras? 
Vissa ingående detaljer till Pumparna tillverkas idag mot lager medan andra 
tillverkas direkt mot kundorder. Det betyder att koordineringen till montering 
inte är den bästa.  

• Vilka rutiner ska förbättras och hur ska de förändras? 

• Hur påverkar storleken på den planerade bufferten och partistorleken 
genomloppstiden i produktion? 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar den teori som behövs för vidare analys enligt 
problembeskrivningen. Teorierna är generella och behandlar bland 
annat ledtider, planering och hur ett större genomflöde uppnås. 
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5.1 Ledtid 
Med ledtid avses den tid som förlöper från att ett behov uppstått till att aktiviteten är 
utförd. Produktionsledtid är tiden från förrådsuttag till inleverans i slutproduktlager 
eller direktleverans till kund. I produktionsledtiden ingår alla produktionsaktiviteter 
samt eventuell mellanlagring (Olhager, 2000). Produktionsledtid kan i sin tur delas 
upp i kötid, ställtid, produktionstid, väntetid och transporttid, se figur 5.1. 

 
FIGUR 5.1 Ledtid (Wikner, 2004). 

Kötid  Väntetid innan operation påbörjas. 

Ställtid  Tid för iordningställande för bearbetning 
(ibland även tid för rivning). 

Produktionstid Tid för att utföra produktionen 
  (=Stycktid*Orderkvantitet). 

Väntetid  Väntetid efter att operationen avslutats. 

Transporttid Tid för fysiska förflyttningar mellan olika punkter (Wikner, 
2004). 

5.1.1 Kö- och väntetid 

Variationer skapar köer och förseningar och därmed finns ett direkt samband mellan 
ledtid och köer. Variationerna finns både i när ankomst av material sker och tiden det 
tar att bearbeta. När stora variationer finns måste ett avvägande ske mellan 
utnyttjandegrad av maskiner och ledtider enligt figur 5.2. För att minska ledtiden kan 
antingen kapaciteten ökas genom att införskaffa fler resurser och på så sätt få bort 
variationerna i ankomst av material på grund av överbelagda maskiner. Ett annat sätt 
är att minska variationerna i bearbetningen genom att standardisera processer och 
schemalägga på ett effektivt sätt. Förhållandet mellan utnyttjandegraden och 
genomloppstid illustreras i figur 5.2 (Anupindi et al, 2001). 
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FIGUR 5.2 Förhållandet mellan beläggning och genomloppstid (Anupindi et al, 
2001). 

Det som framgår av figuren är att genomloppstiden kan reduceras antingen genom att 
minska utnyttjandegraden eller genom att minska variationerna. En annan aspekt för 
att minska ledtiden är att minska den teoretiska ledtiden som består av den tid det tar 
att producera en produkt utan några väntetider. Operationer som måste ske efter 
varandra i en följd bygger upp en kritisk väg. Operationer som ligger längs denna väg 
påverkar i högsta grad den totala ledtiden i och med att de beror på varandra och måste 
utföras i sekvens efter varandra. Blir en operation försenad gör det att alla de 
efterföljande operationerna också blir försenade. Den teoretiska ledtiden är alltså 
uppbyggd av de operationstider som befinner sig längs den kritiska vägen. Det gäller 
att minska arbetet längs den kritiska vägen, eller om det inte är möjligt, flytta ut arbete 
från densamma (Anupindi et al, 2001). 

Sedan länge tillbaka har företag försökt leva efter att alla alltid ska ha arbete och alla 
maskiner skall gå. Detta kan få stora påföljder för kapitalbindningen och 
genomloppstiden. Om företaget levt efter detta måtto finns det i princip tre vägar att 
minska de köer som uppstått. Dessa är att: 

• Minska beläggningsgraden. 
• Införa parallella stationer. 
• Bygga samman flera stationer med hanteringsutrustning och 

transportanordningar (Lumsden, 1998). 
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5.1.2 Ställtidsreduktion 

Vid ställtidsreduktion i flaskhals och allmän ställtidsreduktion minskar beläggningen. 
Det krävs dock mindre resurser att enbart reducera ställtiden i en flaskhals än för en 
allmän ställtidsreduktion. Resultatet blir att ledtid, köer, Produkter I Arbete (PIA) och 
beläggningsgrad minskar, medan mellan- och färdigvarulager ökar. Den totala 
kostnaden är konstant om en efterföljande justering av parametrarna orderkvantitet, 
ledtid och säkerhetslager inte genomförs. Vid en justering av parametrarna erhålls 
däremot bättre resultat. Figur 5.3 sammanfattar olika sätt att hantera ställtidsreduktion 
(Olhager, 1990). 

 
FIGUR 5.3 Effekter av de tre olika sätten för att utnyttja ställtidsreduktion (Olhager, 
1990). 

Största kostnadsbesparingen uppnås i början av ställtidsreduktionen, eftersom andelen 
inledningsvis är större (Olhager, 1990). 

5.2 Säkerhetsmekanismer 
Säkerhetsmekanismer används för gardering mot osäkerhet i efterfrågan under 
ledtiden. Källan till osäkerhet kommer från att efterfrågan varierar och hur tillgångarna 
ser ut. Typen av osäkerhet kan vara i tid eller kvantitet. För att gardera sig mot 
osäkerhet används säkerhetslager och säkerhetsledtid. Säkerhetslager används för att 
hantera osäkerheten i kvantiteter medan säkerhetsledtid är lämplig för att hantera 
variationer i tid. Vid säkerhetslager påbörjas en ny order när den planerade lagernivån 
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understiger säkerhetslagernivån. Det är tveksamt om order skall läggas enbart för att 
återställa säkerhetslagernivån. Ett bättre alternativ kan vara att invänta nästa 
behovstillfälle och då återställa lagernivån. Införandet av säkerhetsledtid förlänger den 
totala ledtiden för slutprodukten och är lämplig då artiklarnas ledtider är osäker 
(Olhager, 2000). 

För att behålla flödet jämt kan buffertar användas för att ta upp produktionsstörningar. 
Vanligtvis består den av en tidsbuffert, det vill säga att materialet når fram tidigare än 
det faktiska behovet. Arbetas det enligt Just-In-Timefilosofin rekommenderas små 
buffertar som är synliga i processen snarare än stora lager som finns i separata 
lagerbyggnader (Olhager, 2000). 

5.3 Mätetal i processer 
För att förstå och kunna förbättra företagets flöden är mätning i kvantifierbara termer 
ett måste. Följande tre frågor måste företaget kunna svara på: 

• I medeltal, hur många flödesenheter passerar genom en process per tidsenhet? 
• I medeltal, hur lång tid spenderar flödesenheter inom olika processer? 
• I medeltal, hur många flödesenheter befinner sig inom processen vid en given 

tidpunkt? 

Tre viktiga nyckeltal för att mäta flödeseffektivitet är flödestakt, flödestid och lager. 
Ett viktigt mätetal för att upptäcka dynamiken i ett system är flödestakt, det vill säga 
antalet flödesenheter som passerar genom en process per tidsenhet. Vanligtvis varierar 
in- och utflödet med tiden. Om inflödet ökar kommer antalet enheter i processen att 
öka. Den totala tid som flödesenheten befinner sig i processen kallas flödestid. Lagret 
utgörs av det antal flödesenheter som befinner sig inom processen vid en specifik 
tidpunkt. Dessa tre mått svarar på frågorna om processflöde som ställdes i början på 
kapitlet. Sambandet mellan dessa tre mått är känt som Littles lag. Det relaterar 
genomsnittligt flödestakt (R), genomsnittlig genomloppstid (T) och genomsnittligt 
lager (I) enligt följande: 

I = R x T  

Av dessa tre mått kan fokus läggas på två av dessa vilket sedan genererar den tredje. 
Vill företaget till exempel minska genomloppstiden kan detta göras genom att minska 
lager (PIA) och höja takten genom till exempel effektivitetshöjning eller stödjande 
resurser till flaskhalsar (Anupindi et al, 2001). 

Att mäta genomloppstiden är värdefullt för företagets prestation på flera sätt: 

• Genomloppstiden påverkar en produkts lovade leveranstid. Så länge produkten 
befinner sig i produktionsprocessen är den otillgänglig för kunden och 
genererar inget värde. Kortare genomloppstid ger kortare leveranstid och 
därmed högre värde för kunden samt snabbare återbetalning. 

• Minskar antalet produkter i arbete, lagernivåer och kostnaderna dessa medför 
enligt Littles lag. 



 

---TTTEEEOOORRREEETTTIIISSSKKK   RRREEEFFFEEERRREEENNNSSSRRRAAAMMM---  
 
 
 

28 

 

• Det är möjligt att planera in produktionen närmare leveranstiden och därmed få 
information från kund om eventuella ändringar och minska risken för att 
produkten blir föråldrad. 

• Indirekta fördelar såsom att en snabbare feedback och upptäckt av 
kvalitetsproblem (Anupindi et al, 2001). 

5.3.1 Reducering av total flödestid 

För att reducera den totala flödestiden är det lämpligt att minska variabiliteten, att 
använda sig av säkerhetskapacitet och/eller styra kapaciteten mot efterfrågan. 
Variabiliteten kan reduceras genom att minska tiden mellan ankomst eller att korta ner 
betjäningstiden. Med att använda säkerhetskapacitet menas att en viss 
säkerhetskapacitet avser att finnas för att säkerställa att produkten kommer igenom och 
inte måste vänta. Kapaciteten kan styras mot efterfrågan genom investeringar. Det går 
även att styra efterfrågan mot kapaciteten. Genom att till exempel erbjuda kunden ett 
bättre pris under lågsäsong kan kunden styras att beställa när kapacitet finns (Olhager, 
2004). 

5.4 Huvudplanering 
Huvudplaneringen är den mest översiktliga planeringen för produktion, material och 
personalresurser. Främsta syftet är att balansera tillgången i kritiska resurser mot den 
framtida efterfrågeutvecklingen. Planeringshorisonten bör ligga långt fram så att de 
begränsade resurserna verkligen kan påverkas. På denna övre nivå är det inte rimligt 
att planera produktionen in i minsta detalj. Produkter med liknande karakteristiska 
egenskaper bör slås ihop till produktgrupper och på liknade sätt slå ihop 
produktionsgrupper i produktionsavdelningar för att göra planeringsproblemet mer 
hanterligt (Olhager, 1992). 

5.4.1 Kontrollera och åtgärda operation 

För att säkerställa att planeringen efterföljs måste utfallet kontrolleras. En enkel 
kontrollmodell kan se ut enligt figur 5.4. 

 
FIGUR 5.4 Kontroll av operation (Slack et al, 2001). 

 
Operation 

Jämföra/omplanera 
 

Utvärdera Åtgärda Planering 

Output Input 
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Om utfallet inte stämmer överens med planeringen bör felorsaken identifieras och 
eventuellt genomföra en omplanering. Se till att den nya planeringen utförs och 
stämma av utfallet igen (Slack et al, 2001). Detta kan jämföras med 
Input/outputstyrning som diskuteras i kapitlet Production Activity Control (PAC) 
under detaljplanering. 

5.4.2 Kapacitetsaspekter 

Åtgärder som kan tillgripas för att justera tillgänglig kapacitet på lång sikt är: 

• Investering i maskiner och produktionsutrustning, till exempel i form av ny 
teknik. 

• Ökning eller minskning av personal. 
• Ändring av antal skift, till exempel från två- till treskift. 
• Utnyttja legotillverkande underleverantörer. 

Ytterliggare en möjlighet är övertid som kan tillgripas på kort sikt (Olhager, 2000). 

Om kapaciteten är tillräckligt hög för att täcka all efterfrågan i samma period som den 
uppstår kan säsongs- och säkerhetslager i princip helt elimineras. Om så inte är fallet 
måste varor produceras när efterfrågan är lägre så att med hjälp av 
produktionsutjämning klara av när efterfrågan är högre. Andra sätt att utjämna 
beläggningen är säsongsanpassade arbetstider, ge rabatter eller kampanjerbjudande 
under lågsäsong (Olhager, 2000). 

Det finns två sätt att planera beläggning. Det första är att beläggningen inte får 
överstiga kapaciteten och det andra att beläggningen inte tar hänsyn till kapaciteten. 
Vad som avgör vilket alternativ som är lämpligt beror på svaren av frågorna (Slack et 
al, 2001): 

1. Är det möjligt eller inte att begränsa beläggningen? 
2. Är det nödvändigt eller inte att begränsa beläggningen? 
3. Vilka är kostnaderna för att begränsa beläggningen?  

5.4.3 Problem med planeringssystem 

Problem som minskar effektiviteten i planeringssystem kan delas in i: 

• Dålig noggrannhet i lagerinventeringen. 
• Felaktiga ledtider. 
• Felaktiga stycklistor. 
• Dåligt övergripande produktionsplan. 
• Föråldrad information. 
• Bristfälliga metoder. 

Personer med erfarenhet av planeringssystem anser allmänt att stycklistor måste vara 
korrekta till 95 procent, till exempel att antal komponenter med korrekta stycklistor 
mot antalet felaktiga stycklistor. Detta är en viktig faktor för framförallt montering, 
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eftersom problem ofta inte upptäcks före och då leder till akuta åtgärder (O´Grady, 
1990). 

5.5 Detaljplanering  
I detaljplaneringen bör hänsyn tas till tillgänglig kapacitet för att fastställa hur 
produktionsorderna ska verkställas och se till att produkterna levereras i tid. Det som 
kan användas på detaljplaneringsstadiet om företaget ligger efter är övertid (Olhager, 
2000). 

5.5.1 Planering och kontroll 

I planering och kontroll ingår beläggningsanalys, sekvensering, schemaläggning, 
uppföljning och kontroll som nödvändiga aktiviteter. Skillnaden mellan kontroll och 
planering är inte självklar, varken i teorin eller i praktiken. Vad som kan sägas är att 
planering är något som förväntas ske, men är absolut ingen garanti att det verkliga 
utfallet blir så. Planering är byggd på förväntningar men ändras exempelvis när 
leverantörer inte kan leverera i tid, maskinhaveri eller när personal är sjuk. Kontroll är 
att hantera dessa förändringar som uppstår och göra justeringar som är nödvändiga för 
att nå målen som planeringen har satt. Om osäkerheten är stor hos leverantörer krävs 
hårdare kontroll, men om leverantören brukar hålla vad de lovar är inte 
kontrollbehovet lika stort (Slack et al, 2001). 

5.5.2 Tidsfasad planering  

Tidsfasad planering används när tillverkningen är oregelbunden. Här måste varje 
tillverkningsorder planeras för sig, samtidigt som hänsyn tas till kapacitet och vilka 
andra produkter som använder sig av samma utrustning. Detta leder till att planeringen 
blir komplex. Tidsfasad planering består av två faser, vilka är: 

• Tidplanering, när och var operationerna skall utföras. 
• Körplanering, ordersekvens vid köbildning (prioriteringsregler) och när 

avvikelser i tidplanen inträffar (Slack et al, 2001). 

Både vid tid- och körplanering är någon form av beläggningsanalys det huvudsakliga 
planeringsunderlaget. Transporttiden tillsammans med kötiden och väntetiden bildar 
ett så kallat mellanrum mellan olika operationer. Ofta står detta mellanrum för mer än 
90 procent av produktionsledtiden. Vid planeringen bör företag försöka: 

• Hålla lägre beläggningsgrad i produktionsgrupperna mot slutet av 
produktionskedjan och därmed skapa ett sug genom verkstaden. 

• Undvika köbildning och därmed reducera kapitalbindningen (Slack et al, 2001). 

Det finns två olika planeringsmodeller. Den ena utgår från en given starpunkt och 
lägger in operationer framåt (framåtplanering). Det andra utgår ifrån när produkten ska 
vara klar och därefter planerar in operationerna bakåt (bakåtplanering) (Olhager, 
2000). Framåtplanering innebär att arbetet påbörjas så snart det finns möjlighet. Vid 
bakåtplanering påbörjas arbetet så sent som det är möjligt utan att de blir sena. Val av 
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metod beror på omständigheterna. Fördelar med respektive metod är enligt tabell 5.1 
följande: (Slack et al, 2001). 

TABELL 5.1 Fördel med framåt- och bakåtplanering (Slack et al, 2001) 

Framåtplanering Bakåtplanering

Högt utnyttjande, arbetarna startar 
arbeta för att ha sysselsättning.

Lägre materialkostnader, material 
används inte före verkligt behov.

Flexibel, tidsslack i systemet kan 
användas till oväntade order.

Inte lika utsatt för förändringar av kund.

Tenderar till att fokusera operationerna 
efter kundens behovsdag.

 
 
I en beläggningsanalys bör det framgå hur stor del som är frisläppta respektive 
planerade order. Frisläppta order bör även skilja på lagerorder och kundorder, eftersom 
kundorder ofta har en högre prioritet. I samband med att order startar är det viktigt att 
ha kontroll över att alla komponenter finns (materialklarering) och om tillräcklig 
kapacitet (kapacitetsklarering) är tillgänglig (Olhager, 2000). 

5.5.3 Production Activity Control 

Inom detaljplanering finns begreppet PAC. Där ingår delar som används för kontroll 
av hur planeringen stämmer överrens med verkligheten. En effektiv PAC strävar efter 
att uppnå hög leveransservice mot kund, reducera PIA, reducera ledtider och förbättra 
leverantörernas leveransresultat. Ett viktigt PAC-element är att få återkoppling från 
verkstadsgolvet och leverantören för att jämföra dessa med planeringen. Denna 
återkoppling ger signaler om något behöver revideras (Vollmann och Whybark, 1997). 

 
FIGUR 5.5 Input och outputkontroll (Wikner, 2004). 
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En teknik för köbildning som kallas input/outputstyrning, se figur 5.5, ingår också i 
PAC. Det innebär att en produktgrupp eller resurs avgränsas. Där jämförs de planerade 
in- och utsläppen med de verkliga. När planeringen inte stämmer överens med 
verkligheten fångas problemen upp inom planeringsgrupperna och kan hanteras innan 
den onda ledtidscirkeln börjar, se figur 5.6 (Wikner, 2004).  

 
FIGUR 5.6 Den onda ledtidscirkeln (Wikner, 2004). 

5.5.4 Körplanering 

Om tidplanen som upprättats inte kan hållas behövs regler för hur de köer som uppstått 
ska avverkas. Utsläppet av produktionsorder styr till viss del köbildningen. Några 
olika prioriteringsregler som finns är: 
 

• Prioritering enligt tidplan. Denna regel fungerar bra så länge 
produktionsförutsättningar inte förändras. 

• Först in först ut. Order avverkas i den ordning de anländer till resursen. 
• Kortast operationstid först. Operationstiden i den aktuella resursen beaktas. 

Denna regel leder till låg medelväntetid. Risken är att det blir förseningar av 
order med långa operationstider. 

• Minsta orderslack. Slacket motsvarar tillgänglig produktionstid fram till 
leveranstidpunkt minus orderns återstående operationstid. 

• Minsta slack per operation. Totalt orderslack divideras med antal återstående 
operationer. En försenad order får därmed ett negativt prioritetstal, medan 
positivt slack innebär att ordern har extra kötid att ta av. Denna och föregående 
regel kräver omfattande dataunderlag och beräkningar.   

• Tidigaste färdigdatum. Detta kan avse den aktuella operationen, artikelns 
planerade färdigtid eller hela orderns leveransdatum. 

• Kritisk kvot. Beräknas genom att dividera återstående tid till färdigdatum med 
återstående operationstid. Order med det lägsta värdet för kvoten tillverkas 
först. Denna regel kräver att en ny beräkning utförs efter varje operation 
(Olhager, 2000). 

Prioritetstal bör användas med försiktighet. Om prioritetstalet inte är kopplat mot 
tillgänglig kapacitet kan det uppstå ett tillstånd där ingen order kommer igenom förrän 
den fått högsta prioritet. Det är även viktigt att förändrade förhållanden på 
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Tid 

Tid 

Ställtid 

Operationstid 

slutproduktnivå slår igenom på de ingående artiklar som berörs. Om leveransdagen 
flyttas framåt ändras färdigtidpunkten, varför samtliga ingående artiklars prioritet bör 
ändras (Olhager, 2000). 

5.5.5 Återrapportering 

Det är viktigt att det hela tiden sker en återrapportering så att en aktuell bild kan 
skapas av hur stor beläggningen är. Ju högre återrapporteringsfrekvens, desto mer 
noggrant kan uppföljning av produktion göras. Det största kravet på snabb 
återrapportering har detaljplaneringen för att alltid ha en aktuell bild av beläggningen i 
de olika produktionsgrupperna (Olhager, 2000). 

5.5.6 Överlappning 

Överlappning av operationer innebär att delkvantiteter av ett parti transporteras vidare 
till nästa operation innan hela partiet är färdigt. Delleveranser kan till och med ske 
successivt av enstaka artiklar. Detta leder till att orderns totala genomloppstid 
reduceras. Ytterliggare ledtidsreduktion erhålls genom förberedande synkroniserad 
uppsättning av den överlappande operationen. Samtidigt elimineras kötiden framför 
den andra operationen genom den inplanerade överlappningen. Överlappning kan se ut 
enligt figur 5.7: 

 
 
Resurs A 
 
Resurs B 
 
Resurs C 
 
Resurs D 
 
 
 
Resurs A 
 
Resurs B 
 
Resurs C 
 
Resurs D 
 

FIGUR 5.7 Överlappning (Olhager, 2000). 

En negativ aspekt med överlappning kan vara att antalet transporter ökar. Men om 
varje deltransport motsvarar en full transportenhet kan det leda till en utjämning av 
transportbehovet och det faktiska behovet av transporter hålls konstant. En utjämnad 
beläggning för transporter kan vara gynnsam för tillgängligheten av transporter, vilket 
skulle leda till en reduktion av väntetider (Olhager, 2000).  

Före överlappning 

Efter överlappning och 
synkronisering av ställ med 
sammanhållet parti 
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5.5.7 Orderklyvning 

Orderklyvning innebär att en tillverkningsorder delas upp i ett antal delpartier och 
bearbetas i mer än en resurs. Syftet här är nästan detsamma som vid överlappning, att 
reducera orderns genomloppstid. Det negativa med orderklyvning är att det kräver 
extra resursomställningar med ett ökat behov av verktyg eftersom varje maskin måste 
ha ett eget verktyg. Vid manuella operationer underlättas orderklyvning av att 
ställtiden ofta är försumbar och att flera personer kan utföra operationen (Olhager, 
2000). 

5.6 Kapacitet 
Kapacitetskostnaderna har stor betydelse för kostnaden hos företaget. Det finns olika 
kapacitetsnivåer, maximal kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och 
nettokapacitet. Maximal kapacitet är den högst möjliga användbara kapaciteten i en 
resurs (dygnet runt produktion) medan nominell kapacitet är normalt vad som planeras 
att använda. Ofta råkar företaget ut för kapacitetsbortfall vilket lämnar kvar 
bruttokapaciteten. Från bruttokapaciteten reduceras säkerhetskapaciteten för att 
säkerställa sig emot oförutsägbara efterfrågesvängningar (ej planerbar verksamhet) och 
kvar blir nettokapacitet. Förhållandet mellan nettokapacitet och bruttokapacitet kallas 
för aktiveringsgrad det vill säga hur pass planerbar verksamheten är, se figur 5.8 
(Mattsson, 2002).  

Maximal kapacitet 

Nominell kapacitet 

Bruttokapacitet 

Nettokapacitet 
Ej planerbar 
verksamhet 

Kapacitetsbortfall 
Kapacitet ej planerad 

att utnyttja 

 

FIGUR 5.8 Kapacitet (Mattsson, 2002). 

Det är nettokapaciteten som är det intressanta måttet. Utnyttjandegraden kan 
dimensioneras genom: 

itetNettokapac

beläggning Inplanerad
 egraden Utnyttjand =  

När utnyttjandegraden följs upp ges den av: 

citetBruttokapa

 volymProducerad
 egraden Utnyttjand =  (Mattsson, 2002). 

5.6.1 Kapacitetsbalansering och styrning av resursutnyttjande  

Kapacitetsbalansering innebär att kapaciteten i varje resurs som utför värdeförädling 
och materialförflyttning i en produktionskedja dimensioneras så lika som möjligt. 
Detta är ett villkor för att kunna uppnå kostnadseffektivt kapacitetsutnyttjande längs 
hela produktionskedjan. Med kapacitetsbalansering undviks onödiga lager och 
leveranstider blir lättare att följa (Mattsson, 2002).  
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Om en resurs ska hantera både kund- och lagerorder finns två sätt att hantera detta på 
enligt figur 5.9. Det ena alternativet är att skapa en grundbeläggning med lagerorder 
(MTS) för att sedan jämna ut produktionen med kundorder (MTO).  Med det andra 
alternativet skapas en grundläggande beläggning med kundorder för att vid behov 
jämna ut produktionen med lagerorder (Wikner, 2004). 

 
FIGUR 5.9 Beläggning med hänsyn till prognosstyrda och kundorderstyrda produkter 
(Wikner, 2004). 

Att balansera kapacitet kan innebära investeringar och andra typer av åtgärder som är 
av långsiktig betydelse för företaget. Det gäller att komma överens och samarbeta 
vilka kapacitetsnivåer som krävs för att tillfredsställa slutkundernas behov. Det krävs 
ett informationsutbyte över företagsgränserna för att hitta den rätta kapacitetsnivån 
(Mattsson, 2002). 

Det är den trånga resursen i produktionskedjan som bestämmer takten. Att de icke 
trånga resurserna producerar i högre takt resulterar enbart till ökat lager (Mattsson, 
2002). 

5.7 Fabrikslayout 
Utformningen av en fabriks layout har stor betydelse för flödet genom verkstaden och 
därmed möjligheten att synkronisera produktionen till efterfrågan. En stor fördel med 
den funktionella layouten är att den samlar all kapacitet för varje funktion. Därmed 
erhålls ett bättre utnyttjande av maskiner vid produktion av många olika produkter. 
Vad gäller synkronisering har den funktionella layouten flera nackdelar. Detaljerna 
måste transporteras långa sträckor mellan olika resurser, vilket leder till att 
genomloppstiderna blir betydligt längre. Dessutom blir flödet komplext och antalet 
produkter i arbete stort. Operatörerna tenderar att enbart fokusera på den detalj de ska 
producera just nu och får sällan en överblick över hela flödet, vilket i sin tur leder till 
en uppdelad och otillfredsställande arbetssituation (Anupindi et al, 2001).  

Ett alternativ till den funktionella utformningen av en verkstad är flödesgrupper med 
maskiner placerade efter tillverkning av en produkt eller produktfamilj. Närheten 
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mellan maskiner i en flödesgrupp minskar behovet av transporter och underlättar 
kommunikationen mellan resurser. Det förbättrar flödet genom att produktion enbart 
sker när maskinen framför har behov. Vidare underlättar det upptäckt av eventuell 
ojämn belastning av resurser och detta kan därmed åtgärdas snabbt. Ett nära samarbete 
i flödesgrupper uppmuntrar till utveckling av kunskap om flera maskiner och 
lagarbete, vilket leder till mer tillfredställande arbetsuppgifter (Anupindi et al, 2001).  

5.8 Slöseri 
Med slöseri menas ineffektiv produktion. Produkterna produceras på fel sätt, med för 
stora eller små kvantiteter, för tidigt eller för sent. Taiichi Ohno som ligger bakom 
Toyota Production System (TPS) har definierat sju olika sorters slöseri som 
förekommer inom industrin: 

• Produktion av felaktiga produkter. 
• Tillverkning av för många produkter. 
• Lagerhållning. 
• Köer. 
• Onödig bearbetning. 
• Onödig personalförflyttning. 
• Transport av material. 

Detta slöseri resulterar i höga kostnader, låg kvalitet och långa genomloppstider vilket 
i sin tur leder till ej tillfredsställda kunder och minskad konkurrenskraft (Anupindi et 
al, 2001).  

5.9 Just In Time 
Just In Time (JIT) går ut på att ha rätt antal av rätt artikel färdiga just när det behövs, 
varken för tidigt eller för sent. Detta möjliggör att produkter i arbete kan hållas vid en 
låg nivå. Aktiv minskning av PIA för med sig att olika problem i produktionssystemet 
kommer fram. Exempel på detta kan vara att obalans mellan olika arbetsstationer 
kommer fram för att lösas istället för att döljas. Hög nivå på PIA kan kännas behaglig 
men binder mycket kapital och kräver omfattande materialhantering och 
förrådsläggning (Olhager, 2000).  

5.9.1 Japanska sjön 

För att beskriva JIT-filosofins första mål, att angripa de fundamentala problemen, 
brukar den japanska sjön användas som symbol. Vattennivån representerar buffertar 
och klipporna är kommande problem som döljs av buffertar, se figur 5.10. I 
grundtankarna med JIT ingår att kontinuerligt minska buffertar och lager mellan olika 
processer. Att tänka på när det gäller förändringarna är att först börja förbättra. 
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FIGUR 5.10 Japanska sjön (Lumsden, 1998). 

När företaget försöker minska bufferten blir problemen synliga. En vanlig lösning är 
att öka buffertar för att dölja de verkliga problemen. JIT-filosofin menar att när 
problemen blir synliga måste de lösas (O´Grady, 1990). 

När buffertar (vattennivån) börjar sänkas gäller det att ha beredskap och resurser för 
att attackera orsakerna till dessa. Det kan till exempel vara ineffektiva resurser. 
Vattennivån kan efter insatta åtgärder sänkas ytterligare tills nästa problem blir synligt 
(Lumsden, 1998). 

5.10 Produktion enligt Theory Of Constraints 
Theory Of Constraints (TOC) utgår från att den kritiska resursen styr genomflödet i en 
produktionskedja. Därför gäller det att utnyttja den begränsade resursen så mycket som 
möjligt (Olhager, 2000). För att utnyttja den begränsade resursen maximalt finns ett 
tillvägagångssätt som kan sammanfattas i fem steg, vilka är följande: 

1. Identifiera den resurs i kedjan som utgör den trånga sektionen, det vill säga 
som har lägst kapacitet och som begränsar output från försörjningskedjan som 
helhet.  

2. Besluta hur systemets begränsningar ska utnyttjas. Säkerställ att den resurs 
som utgör den trånga sektionen kan producera så mycket som möjligt. Detta 
åstadkoms genom att säkerställa att resursen är tillgänglig för värdeförädling i 
så stor utsträckning som möjligt och att det inte uppstår störningar i tillförseln 
av det material som skall förädlas i resursen. 

3. Underordna utnyttjandet av övriga resurser i kedjan så att de endast producerar 
det som motsvaras av den trånga sektionens behov. 

4. Försök öka kapaciteten i den trånga sektionen så att kedjan totalt sett kan 
producera och leverera mer till slutkundsmarknaden. 

5. Om någon begränsning under förgående steg har upphört, gå tillbaka till steg 1 
men akta så att inte tröghet blir orsak till ett systems begränsning (Goldratt, 
1993). 
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Att frisläppa material i förtid, oberoende av orsak, skapar behov av ökat lager. Är det 
gemensamma detaljer får det andra negativa konsekvenser. Materialet var avsett för en 
annan order som nu kommer att bli försenad. Resultatet av att släppa order i förtid är 
att köerna till resurserna ökar och längre väntan på nytt material, vilket i sin tur leder 
till att produktionens genomloppstider förlängs (Goldratt, 1996).  

Leveranssäkerhet är grundläggande mått för bra prestanda i produktion. Problem med 
leveranssäkerheten kan uppstå om en order håller på att bli försenad och den 
prioriteras. Det gör att det blir brandkårsutryckningar som leder till att andra 
arbetsuppgifter ställs på kö (Goldratt, 1996). 

Kompromisser medför svårigheter för att styra produktionen, vilket i sin tur leder till 
oönskade effekter. Om företaget försöker hålla hög prestanda på avdelningsnivå 
kommer det att anses att resurser som står still är negativt. Ett exempel på detta är att 
vilja ha hög effektivitet samtidigt som leveranssäkerheten ska vara hög.  För att ha en 
hög effektivitet ökas partistorlekar för att utnyttja maskinerna bättre. Detta är faktorer 
som påverkar leveranssäkerheten i allra högsta grad. Ett högt utnyttjande leder till 
längre genomloppstider samtidigt som längre genomloppstider påverkar 
leveranssäkerheten (Goldratt, 1996). 

Chefers beslut och handlingar domineras av två principer: 

1. Minska kostnaderna. 
2. Öka genomflödet. 

Kompromissernas oönskade effekter leder till överdimensionerade lager, långa 
ledtider, saknade order, försämrad aktualitet hos planer och återkommande 
”brandkårsutryckningar”. Dessa effekter leder till att förmågan att hantera störningar 
försämras. Resultatet av att utsättas för dessa störningar, och inte ha tillräcklig förmåga 
att avlägsna dem, ger en återkoppling som förstärker var och en av dessa effekter 
(Goldratt, 1996).  

Ett tankesätt som är vanligt är att lägre ställkostnad per enhet normalt leder till lägre 
operativa kostnader. Det är ovanligt att organisationer friställer personal som följd av 
kortare ställtider och om personal inte friställs sparas inga kostnader. Detta leder till att 
om resursen inte utgör en begränsning (vilket är vanligast) sparas inga kostnader. Det 
är viktigt att tänka på om partistorleken minskas, att den inte ändrar ickeflaskhalsen till 
att bli en flaskhals. Detta leder också till att utökad kapacitet i en ickeflaskhals inte ger 
något resultat, medan utökad kapacitet i flaskhals bidrar till ökat genomflöde 
(Goldratt, 1996). 
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6 KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Kartläggningen och analysen utgår från problembeskrivningen. Här 
ges exempel på hur det ser ut idag och vilka konsekvenser det för med 
sig. Stort fokus är riktat mot planering och ökat genomflöde. 
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6.1 Beläggning i A-verkstaden 
Den beläggningsbild som visas upp på MV för 2004 kan ses i figur 6.1. Beläggningen 
baseras på planerade startdatum. Om ordern av någon anledning inte släpps ut, 
förskjuts de planerade tiderna dag för dag tills de påbörjas vid en maskin, vilket till 
viss del bidrar till att beläggningen ser högre ut än vad den är i verkligheten. 
Överbeläggningen i början av året beror också till stor del av att MV i slutet av 2003 
släppte ut många order för att kunna fakturera dessa till kund före årsskiftet. Många 
order hinner inte bearbetas och förskjuts därför till 2004. Det är inte förrän i maj som 
problemet med den höga beläggningen minskat till en mer rimlig nivå. Situationen 
med hög beläggning såg lika ut både i slutet av året 2003 och 2004. I december båda 
åren är beläggningen mer än 1000 timmar över kapaciteten sett till en vecka, samtidigt 
som förseningarna ökar.  
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FIGUR 6.1 Beläggning i A-verkstaden 2004. 

Vid en jämförelse med orderingången, se figur 6.2, förtydligas bilden av att det inte 
finns ett direkt samband mellan orderingång och beläggningsgrad. Beläggningen är 
som högst när orderingången är som lägst. Orderingången juli, augusti och september 
har summerats och ett medelvärde har räknats fram eftersom det var stora variationer 
mellan dessa månader på grund av semester. Det grundläggande problemet måste 
därmed vara något annat.  
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FIGUR 6.2 Orderingång för A-verkstaden 2004. 

Beläggning i figur 6.1 baseras på huvudplanen inklusive förseningar. Det är denna 
beläggning som MV använder sig av för att se vad som finns att göra och för att få en 
bild av beläggningen i maskinerna. Det kan vara intressant att veta hur den verkliga 
beläggningen ser ut, det vill säga hur mycket material som finns tillgängligt för 
bearbetning vid maskiner. I dagsläget sker dock ingen uppföljning av detta utan 
verkligheten grundas på beläggningen i figur 6.1. Den blir väldigt missvisande för 
detaljplaneringen eftersom det ingår produkter som av olika anledningar inte finns 
tillgängliga för bearbetning. Anledningar kan vara att material inte finns hemma eller 
att det återstår lång operationstid i tidigare resurser.  

För att få en tydligare bild av hur beläggningen var planerad att se ut, utan eftersläp, 
presenteras detta i figur 6.3.  
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FIGUR 6.3 Planerad beläggning i A-verkstaden. 
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Figuren visar att ingen överbeläggning är inplanerad med avseende på kapacitetstaket 
för hela A-verkstaden, med undantag för två veckor i slutet av året. Kapacitetstaket 
baseras på 40 timmars arbetsvecka och ett 90- procentigt utnyttjande av denna tid, det 
vill säga den nominella kapaciteten är 36 timmar. Beläggningen är visserligen högre i 
början och slutet av året men förklarar inte det höga eftersläpet. Med hänsyn till den 
rapporterade tiden är beläggningen hög under vissa perioder. 

6.1.1 Orsaker till hög beläggning 

Aktuell beläggningsgrad och hur planeringen ska utföras påverkas bland annat av 
följande faktorer: 

• Nollkort och kvalitetsbrister. 
• Rapporterad tid ej lika med planerad tid.  
• Eftersläp och förskjutning. 
• Maskintillgänglighet. 
• Frånvaro.  
• Leverantörsförseningar. 

En stor andel operationer i verkstaden består av nollkort. Dessa skrivs när 
kvalitetsbrister uppstår, någon operation läggs till, tillverkning av fixtur eller om det är 
en brådskande order som går direkt ut i produktionen. Större delen av nollkorten får 
planeraren aldrig vetskap om. Totalt under 2004 uppgick nollkorten till 24 000 timmar 
varav 14 000 av dessa var i A-verkstaden. Utav dessa 14 000 timmar var 2 000 timmar 
kvalitetsbrister och ytterliggare 7 000-8 000 timmar bestod av utemontage och 
montering som går via planeraren. Det innebär att kvar blir ungefär 6 000 timmar som 
inte går via planeraren och resulterar i högre beläggning i resurserna än planerat och 
därmed längre genomloppstider. 

Två resurser som har hög andel nollkort är resurs 147 och 177 vilka är 
vertikalfräsmaskiner. I dessa resurser var 600 timmar av den rapporterade tiden 2004 
nollkort som inte var inplanerade. Det innebör att 26 respektive 16 procent av den 
rapporterade tiden har tillkommit i form av nollkort i resurs 147 och 177. 

Det är stor osäkerhet i den rapporterade tiden samtidigt som det är stora variationer 
vilket visas i tabell 6.6. Eftersläp och förskjutningar orsakas av planerade order som 
material inte inkommit till och att dessa inte planeras om. Detta bidrar till att den 
planerade beläggningen är mycket högre än den verkliga. Eftersom underhållsarbete 
ofta sker akut och inte är planerat är det svårt att bedöma maskintillgängligheten. 
Frånvaro av personal kan drabba vissa resurser hårt eftersom det inte alltid finns 
ersättare. 

6.1.2 Beläggning i kritiska resurser 

För att öka genomflödet är det viktigt att få grepp om flaskhalsarna. Det gäller till en 
början att veta vilka det är för att sedan kunna styra genomflödet av produkter genom 
dessa på ett effektivt sätt. Enligt figur 6.1 råder en hög beläggning under vissa perioder 
trots att den planerade beläggningen hålls inom gränserna. Därför undersöks olika 
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resursers beläggning för att se om några flaskhalsar kan upptäckas och därmed orsaka 
eftersläp. De manuella svarvarna har långa operationstider och arbetsledarna upplever 
dessa som en begränsande resurs varför dessa undersöktes.  

Beläggning i 237, 242 och 243

0

50

100

150

200

250

300

350

400

v1 v6

v1
1

v1
6

v2
1

v2
6

v3
5

v4
0

v4
5

v5
0

Vecka

T
im
m
a
r Kapacitet

Beläggning

Rapporterad tid

 
FIGUR 6.4 Beläggning i de manuella svarvarna.  

I de manuella svarvarna 237, 242 och 243 är den inplanerade beläggningen, 
kapaciteten och den rapporterade tiden fördelad enligt figur 6.4. Det är stora 
variationer i planerad beläggning. Beläggningen var för det mesta planerad under 
kapaciteten hela året förutom en topp vid halvårsskiftet samt sista veckorna. Den 
rapporterade tiden var högre eller i nivå med kapaciteten vilket beror på att övertid 
användes för att hinna ifatt det eftersläp som fanns. De sista sju veckorna var 1 200 
timmar planerade att släppas ut. Under dessa veckor skulle enbart 500 timmar 
bearbetas färdigt om nominell kapacitet användes. Det betyder att 700 timmar 
förskjuts till 2005 och resulterar i en enorm överbeläggning. Om inga nya order 
planeras in under början av 2005 skulle det ta 10 veckor att bli av med detta eftersläp.  

Figur 6.5 visar att liknande syndrom som råder i de manuella svarvarna även kan 
urskiljas i fräsarna 147 och 177, det vill säga stor överbeläggning i slutet av året. 
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FIGUR 6.5 Beläggning i fräsarna 147 och 177. 

En stor del av den inplanerade kapaciteten är förlagd till de manuella svarvarna och 
fräsarna, vilket skulle kunna vara en förklarning till det stora eftersläp som varit i 
början av 2005. Eftersom resurserna varit högt belastade betyder det att efterföljande 
maskiner inte får tillgång till det material som planerats. Detta bidrar till att de får ett 
eftersläp enligt datasystemet men i verkligheten har de lite att göra på grund av att 
materialet fastnar vid flaskhalsen. På så vis startar en ond cirkel som tar tid att bryta. 
Inte förrän orderingången minskar och därmed också antalet utsläpp i produktion 
reduceras, kommer beläggningen och eftersläpet minska.  

6.1.3 Verklig beläggning 

Studier har utförts för att få ett grepp om den verkliga beläggningen i olika resurser. I 
tabell 6.1 visas beläggningen för resurs 270. Kapaciteten är 64 timmar vilket innebär 
att tidplanen är omöjlig sett till planerade tider. En närmare undersökning gjordes om 
hur mycket material som egentligen fanns tillgängligt, vad som var möjligt att tillverka 
under veckan samt vad som rapporterats. 

TABELL 6.1 Beläggning i resurs 270 

  Antal timmar Beläggning i procent 
Planerad tid 167,9 262 
Möjlig tid 63,4 99 
Rapporterad tid 38,4  
Kapacitet 64  
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Den planerade beläggningen var 262 procent men det var bara 99 procent som var 
tillgängligt. Detta beror på att material inte inkommit eller att operationstiden i 
föregående operationer är för lång för att det ska vara möjligt att producera detaljen 
innestående vecka. Enligt datasystemet har 38,4 timmar rapporterats från maskinen 
men vad som inte syns är att det dessutom tillverkats tre stycken fixturer till A-
verkstaden. Dessa är inte inplanerade och syns därmed inte i beläggningssiffrorna.  

Ytterligare resurser studerades för att kunna urskilja eventuella mönster. Tabell 6.2 
visar de manuella svarvningarna som är två kritiska resurser.  

TABELL 6.2 Beläggning i resurs 242 och 243 

  Antal timmar Beläggning i procent 
Planerad tid 309,9 430 
Möjlig tid 72,6 101 
Rapporterad tid 16,9  
Kapacitet 72  
 
Inplanerad beläggning i resurs 242 och 243 är som tabellen visar 430 procent men det 
är bara 101 procent som är tillgängliga av samma orsaker som nämnts tidigare. 
Avrapporterade timmar i systemet är bara 16,9 timmar. Efter kontroll med operatören 
visar det sig att det inte alls är som systemet visar. De timmar som är avrapporterade 
har gått genom maskin tidigare och de som verkligen gått genom maskin den aktuella 
veckan fanns inte med i planeringen. Den ena svarven hade havererat i början på 
veckan och var därmed inte tillgänglig för bearbetning. Dessutom råder det för 
närvarande brist på material att bearbeta trots en beläggning på 430 procent i systemet.  

Vidare studerades resurs 252B som har en hög beläggning i verkligheten vilket tabell 
6.3 visar.  

TABELL 6.3 Beläggning i resurs 252B   

  Antal timmar Beläggning i procent 
Planerad tid 155,6 432 
Möjlig tid 124,1 345 
Rapporterad tid 15,9  
Kapacitet 36  
 
Det planerade antalet timmar ger upphov till en beläggning på 432 procent. Här finns 
mycket material tillgängligt vilket gör att det möjliga antalet timmar också är stort. 
Även här är den återrapporterade tiden väldigt låg.  

Sammantaget kan konstateras att de tidplaner och beläggningsbilder som finns idag 
inte är aktuella. De säger inget om verkligheten vilket medför att felaktiga beslut tas 
angående vad som ska tillverkas och när det ska ske, vilket får negativa effekter för 
genomflödet. 
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6.2 Genomloppstider och leveranssäkerhet 
År 2004 inkom order på 62 pumpar. Statistiken för genomloppstid (GLT) och 
leveranssäkerhet som tagits fram i tabell 6.4 är mätt från att order mottagits från kund 
till att sista operation är utförd. Sista operation är emballagering varefter leverans 
vanligen sker inom ett dygn. Uppryckningen vad gäller leveransstatistik andra halvåret 
kan förklaras av att det inkom en order på 23 pumpar. Den lovade leveranstiden för 
samtliga var omkring 25 veckor. 

TABELL 6.4 Leveranssäkerhet 2004 på pumpar 

  
Leveranssäkerhet 
(procent) 

Genomsnittlig 
försening (veckor) 

Genomsnittlig GLT 
(veckor) 

Första halvåret 23 1,6 14,0 
Andra halvåret 100 0 17,4 
Hela året 56 1,6 15,5 
 
För att få en tydligare bild av verkligheten måste MV mäta både leveransprecision och 
genomloppstid tillsammans för att inte luras av statistiken och dra förhastade 
slutsatser. Företaget har som första mål att nå en leveransprecision på 85 procent. Det 
är bra med ett mål men om MV försöker nå det genom att förlänga de lovade 
leveranstiderna kan det få förödande konsekvenser. Det innebär att den genomsnittliga 
genomloppstiden blir längre vilket också är fallet under andra halvåret vilket visas i 
tabell 6.4 och figur 6.6. Det andra halvåret var leveranssäkerheten 100 procent vilket 
är bra, men genomloppstiden är betydligt längre än första halvåret. Under året 
varierade genomloppstiden mellan sju och 25 veckor. De kortaste tiderna på sju veckor 
gäller när material finns hemma för bearbetning. 
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FIGUR 6.6 Genomloppstider för pumpar 2004. 

6.2.1 Genomloppstid för ingående detaljer 

För att kunna reducera genomloppstiderna måste ingående detaljers ledtid analyseras 
för att upptäcka den detalj som har längst genomloppstid i produktion och därmed 
begränsar genomloppstiden. Några utvalda detaljer från pumpar har analyserats och 
faktorer som påverkar ledtiden presenteras i tabell 6.5.  
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TABELL 6.5 Genomloppstid för ingående detaljer till en pump 

  
Partistorlek Tid mellan operation 

(dagar) 
GLT 
(dagar) 

Operationer/detalj 

Axel 4 18 22 7 
Axel 8 6 13 7 
Bakvägg 5 13 23 8 
Bakvägg 4 7 17 8 
Bakvägg 1 15 21 8 
Inre gavel 4 18 26 9 
Inre gavel 1 32 36 9 
Inre gavel 1 17 23 9 
Lagerhus 12 7 17 7 
Lagerhus 6 12 18 6 
Löpa 10 28 35 11 
Löpa 6 15 24 11 
Löpa 10 18 27 11 
Löpa 1 12 18 11 
Löphjul 1 5 10 10 
Löphjul 3 24 37 10 
Löphjul 270 1 10 14 8 
Löphjul 270 1 15 23 8 
Pumphus 3 5 13 5 
Pumphus 4 6 16 5 
Pumphus 2 18 32 5 
Stativ 6 19 25 5 
Stativ 5 18 24 5 
Stativ 3 13 19 5 

Genomsnitt 4 15 22 8 
 
Tabellen ger en bild av genomloppstiden och en fingervisning om vilka detaljer som 
har tagit längst tid. Som tabellen visar förekommer väldigt stora variationer på 
genomloppstiderna. Faktorer som påverkar genomloppstiden är bland annat: 

• Antal operationer per detalj.  
• Partistorlek (diskuteras i kapitel 6.8). 
• Operations- och ställtid. 

 
Faktorer som är svåra att avgöra hur de påverkar genomloppstiden från studien, är den 
verkliga beläggningen i resurser, eventuella kvalitetsbrister och vilken prioritet 
detaljen hade. Vidare har även den planerade bufferten på två dagar mellan operationer 
en stor inverkan. Dessa faktorer har också stor betydelse för genomloppstiden. 
Genomloppstiderna för detaljerna varierar enligt tabell 6.5 mellan 10 och 37 dagar.  



 

---   KKKAAARRRTTTLLLÄÄÄGGGGGGNNNIIINNNGGG   OOOCCCHHH   AAANNNAAALLLYYYSSS   ---  
 
 
 

49 

 

Axel 
Axeln har ganska få operationer men går genom manuella svarvningen efter att ha 
svarvats i en styrd svarv. Det borde gå att köra båda operationerna i den styrda svarven 
och därmed minska beläggningen i den manuella. Den har en kort genomloppstid trots 
relativt stora partistorlekar och är därmed heller inte begränsande för en snabb 
genomloppstid.  

Bakvägg 
Bakväggen har många operationer och begränsar till viss del genomloppstiden. Det 
beror bland annat på mycket tid i gradningen, där den kan bli liggande.   

Inre gavel 
Inre gavel har många operationer vilket är den största anledningen till lång 
genomloppstid. Den går också genom flaskhalsen 147 vilket förklarar den långa 
kötiden. Den längsta genomloppstiden på gaveln är 36 dagar vilket beror på att den låg 
vid en maskin i 26 dagar. Det kan förklaras av att gaveln ofta startas tidigt och således 
har låg prioritet. Den inre gaveln bör flyttas från 147 för att minska andelen kötid. 

Lagerhus 
Lagerhusen har den snabbaste genomloppstiden trots stor partistorlek. Det beror på 
korta och få operationer. Det är därför svårt att förklara varför dessa alltid tillverkas 
mot lager eftersom de inte är någon begränsning för genomloppstiden.  

Löpa 
Löpan har korta operationstider men långa ställtider. Detta tillsammans med många 
operationer bidrar till lång genomloppstid. För att minska andelen ställ används ofta 
stora partistorlekar vilket också påverkar genomloppstiden negativt. Även löpan går 
genom den kritiska resursen 147. 

Löphjul 
Löphjulet har många operationer samtidigt som det går genom en flaskhals i form av 
den manuella svarvningen som har lång operationstid. Löphjul 270 innebär att de gått 
genom resurs 270 vilket är en ny beredning som medfört att antalet operationer har 
minskats från tio till åtta. Det är svårt att säga hur mycket genomloppstiden påverkats 
eftersom prioriteten varierar. 

Pumphus 
Pumphuset har få operationer och går inte genom någon begränsande resurs. Det gör 
att trots längsta operationstid har pumphuset en kort genomloppstid. Det gäller alla 
undersökta pumphus utom ett, vilket troligtvis beror på låg prioritet. Det gör också att 
andelen operationstid är relativt hög sett till genomloppstiden.  

Stativ 
Stativen har lång genomloppstid trots relativt få operationer. Samtidigt visar figuren att 
antalet dagar mellan operationer det vill säga kötiden är väldigt stor. Det beror på att 
stativen går genom resurs 177 som ofta är högt belagd. Dessutom är operationstiden i 
denna resurs lång. En partistorlek på 5 stycken gör att det tar en vecka för resursen att 
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bearbeta stativen och därmed bildas det långa köer. Att flytta stativet till en styrd 
maskin skulle minska beläggningen i resursen samtidigt som bearbetningstiden skulle 
minska.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att majoriteten av produkter nämligen löphjul, 
stativ, inre gavel, axel och löpa går genom flaskhalsar. Den genomsnittliga 
genomloppstiden är 22 produktionsdagar, men stora variationer förekommer. 

Tabell 6.5 visar att antalet dagar mellan operationer är många i förhållande till den 
totala genomloppstiden. Det beror på att kö- och väntetid är dominerande, varför fokus 
bör läggas på denna tid. Antalet operationer per detalj påverkar genomloppstiden 
eftersom en buffert på två dagar planeras in mellan de flesta operationer. Det 
genomsnittliga antalet operationer är åtta stycken för detaljerna i tabell 6.5 vilket i 
teorin skulle ge 16 dagar mellan operationer för en detalj. Tabellen visar att tiden 
mellan operationer är 15 dagar. Vid en jämförelse med den teoretiska bufferttiden 
skiljer det enbart en dag. Variationen är stor men ett visst samband mellan planerad 
och verklig buffert kan urskiljas.  



 

---   KKKAAARRRTTTLLLÄÄÄGGGGGGNNNIIINNNGGG   OOOCCCHHH   AAANNNAAALLLYYYSSS   ---  
 
 
 

51 

 

I tabell 6.6 visas den rapporterade operationstiden samt hur den förhåller sig till den 
planerade tiden.  

TABELL 6.6 Rapporterade tider relativt planerade tider 

  Planerad 
operationstid (h) 

Rapporterad 
operationstid (h) 

Andel rapporterad tid av 
GLT 

Axel 33,5 38,6 22 % 
Axel 59,7 66,2 64 % 
Bakvägg 96,7 106,1 58 % 
Bakvägg 78,2 84,4 62 % 
Bakvägg 30,7 28,6 17 % 
Inre gavel 41,5 41,4 20 % 
Inre gavel 25,8 15,8 5 % 
Inre gavel 15,6 12,3 7 % 
Lagerhus 83,9 73,9 54 % 
Lagerhus 43,1 46 32 % 
Löpa 59,5 61,4 22 % 
Löpa 38,3 38,4 20 % 
Löpa 58,5 54,5 25 % 
Löpa 13,8 16,5 11 % 
Löphjul 22,3 18,3 23 % 
Löphjul 59,1 83 28 % 
Löphjul 270 22,3 19,5 17 % 
Löphjul 270 22,9 24,9 14 % 
Pumphus 53,2 40,7 39 % 
Pumphus 69,6 75,3 59 % 
Pumphus 36,8 42,7 17 % 
Stativ 59,1 57,7 29 % 
Stativ 50 45,8 24 % 
Stativ 31,8 29,8 20 % 

Genomsnitt 46 47 29 % 
 
Den genomsnittliga andelen operationstid inklusive ställtid är 29 procent av den totala 
genomloppstiden. Den genomsnittliga rapporterade tiden stämmer väl med den 
planerade tiden men stora variationer förekommer. Att enbart studera genomsnittet gör 
att variationerna inte fångas upp vilket är ett måste för att förbättringar ska kunna 
utföras där stora avvikelser förekommer.  

Av tabellen framgår att det inte finns något direkt samband mellan operationstid och 
genomloppstid. Det som påverkar mest är antalet operationer detaljen har samt vilka 
resurser detaljen går genom. Detta leder till att löphjulet får den längsta 
genomloppstiden.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att stora variationer förekommer och 
genomloppstiden styrs till stor del av den verkliga beläggningen i resurser, eventuella 
kvalitetsbrister och vilken prioritet detaljen hade vid respektive produktionstillfälle. 
Vidare kan konstateras att en ökad partistorlek inte alltid leder till en minskad 
genomsnittlig operationstid.  

6.2.2 Uppföljning av order i produktion 

För att få en bild av verksamheten följdes två pumpar genom produktion. De långa 
genomloppstider som råder samt stor variation i orderingång gjorde att fler pumpar 
inte kunde följas. När dessa pumpar följdes upp visade det sig att inte alla detaljer 
tillverkades mot kundorder, utan vissa var redan klara när produktionen startade. För 
kundorder 94713 var det enligt figur 6.7 lagerhus och axel varför dessa inte följts. 
Även pumphuset startades innan ordern inkom men kunde följas mot slutet. Övriga 
detaljer producerades mot kundorder och inre gavel samt bakvägg var beställda från 
gjuteri samma dag som ordern inkom det vill säga dag noll i figur 6.7. Den lovade 
leveranstiden för ordern var 52 produktionsdagar eller ungefär tio veckor. Som figur 
6.7 visar börjar produktionen av kundorder ungefär samtidigt. Däremot är 
koordineringen vad gäller färdigtidpunkt till monteringen inte den bästa. 
Lagerdetaljerna ligger och väntar minst 42 produktionsdagar. Spridningen mellan 
detaljerna till kundordern är ungefär 2 veckor. För den här ordern var det löphjulet 
som begränsade monteringsstarten på grund av felbearbetning. Det tog en vecka för att 
fatta beslut hur ändringen skulle göras. Ändringen tog bara en dag att utföra och trots 
detta så kunde monteringen starta i tid och pumpen levereras en vecka före utsatt tid. 
Om den planerade bufferten minskas måste beslut fattas snabbare vilket skulle minska 
genomloppstiden.  
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FIGUR 6.7 Genomloppstider för ingående detaljer till order 94713.  
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Ingående detaljers genomloppstid och koordinering för order 94717 visas i 

figur 6.8. Den lovade leveranstiden är 13 veckor, det vill säga vid produktionsdag 65 i 
figuren. Problem uppstod dock med leverantören som inte kunde leverera material till 
rotorn förrän dag 60, vilket innebar att ordern blev en vecka sen.  
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FIGUR 6.8 Genomloppstider för ingående detaljer till order 94717. 

Trots att MV vet att pumphus och rotor måste beställas påbörjas övriga ingående 
komponenter tidigare och lagerhuset plockas färdigtillverkad från lager. Som figuren 
visar är till exempel stativet färdigt 20 produktionsdagar före rotorn kan påbörjas i 
produktion. Koordineringen är alltså sämre för denna order än 94713. När detaljerna 
väl är i monteringen går det snabbt att montera eftersom beläggningen är låg där.  

Vidare kan det diskuteras om tillverkningen mot lager av vissa detaljer idag minskar 
genomloppstiden vilket är syftet. Lagerhus, axel och pumphus är de detaljer som har 
den kortaste genomloppstiden enligt tabell 6.4. De utgör således inte begränsningen 
för att en kortare genomloppstid kan uppnås. Som det fungerar idag begränsar dessa 
lagerorder andra viktigare kundorder från att bli klara i tid. Ett exempel på detta är två 
axlar till pumpar som tillverkades i resurs 177 mot lager före ett stativ som skulle till 
monteringen. Monteringen av en pump blev alltså försenad på grund av att de två 
axlarna skulle läggas på lager, där de låg minst två månader. Den totala 
genomloppstiden i produktionen för dessa två order varierar mellan 5 och 10 veckor.  

En jämförelse med den teoretiska genomloppstiden, utan planerad buffert, i produktion 
visas i figur 6.9. Partistorleken är tre pumpar i exemplet och visar att teoretisk kan 
genomloppstiden bli tio dagar genom produktionen, men sedan tillkommer 
monteringstiden. Tio dagar genom produktionen är vad företaget kan sträva mot. 
Överlappning har inte använts vilket ytterligare skulle minska genomloppstiden. 
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Figuren ger också en bild över begränsande produkter och resurser i flödet. Det är 
framförallt resurs 243 och 251 som begränsar en kortare genomloppstid. Även i 
gradningen i resurs 288 blir det många operationer mot slutet. Det är dessa tre resurser 
som utgör den kritiska vägen.  
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FIGUR 6.9 Teoretiska genomloppstiden för en pump. 

6.3 Planerat orderutsläpp 
Under några veckor har uppföljning av planerade utsläpp utförts för att få ett grepp om 
hur många och vilken typ av order som släpps ut. Tabell 6.7 visar en sammanfattning 
av resultatet.  

TABELL 6.7 Planerat orderutsläpp 

  
Vecka 
9 (h) 

Andel 
(%) 

Antal 
order 

Vecka 
11 (h) 

Andel 
(%)  

Antal 
order 

Planerat utsläpp inom 2 v.  916    43 1315    44 
Lagerorder 283  31  5 506  39  9 
Verkligt utsläpp 453  49  26 405  31  13 
Påbörjade (av verkligt 
utsläpp) 53  12  11 14  4  1 
Släp från veckan innan       297    10 
 
De order som släpps ut är planerade att starta inom två veckor. Vecka nio var det 
planerade utsläppet 43 order vilka utgjorde totalt 916 timmar. Av dessa var 31 procent 
produktion mot lager. Av 43 order släpptes 29 ut i produktionen, resten hölls kvar till 
veckan efter, vilket berodde på att material inte inkommit från leverantör. Av de 29 
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som släpptes ut var det elva som startade i produktionen. De övriga kunde inte startas 
på grund av att maskinerna inte var tillgängliga för bearbetning vilket innebar att de 
fick läggas i kö. Därmed är risken stor att även dessa bidrar till förseningar. De elva 
som startade var planerade att starta två veckor senare men släpptes ut i alla fall. Detta 
beror på att företaget lever efter mottot att om operatörerna inte har något att göra 
måste vi ge dem något att göra vilket får negativa konsekvenser för genomflödet. 
Dessutom var dessa planerade att vara färdiga i genomsnitt fem veckor innan verkligt 
behov. Fyra av 43 order var försenade vilket borde innebära att dessa får högre 
prioritet.  

Sammantaget innebär alltså detta att enbart de order som är försenade redan vid 
utsläpp borde släppas ut medan de andra hålls kvar närmare behovsdatum för att på så 
sätt underlätta för resurserna i produktion som är överbelagda i dagsläget. Detta skulle 
också bidra till att de produkter som är i produktion skulle få en kortare genomloppstid 
i och med en lägre beläggningsgrad.  

Vecka elva var det planerade utsläppet något högre men detta beror till största delen på 
eftersläp från vecka nio. Även vecka elva är andelen lagerorder stor. Tabellen visar 
också att en stor del av material till det planerade utsläppet inte inkommit. Planerad 
start är inom två veckor men risken är stor att materialet blir försenat. Av materialet 
som är utsläppt är det bara en order som är påbörjad vilket innebär att resten ligger i 
kö. Fler veckor har följts och samma mönster kan urskiljas i dessa veckor. Växande 
eftersläp på grund av leverantörsförseningar visar sig allt tydligare.  

Andelen lagerorder i produktionen är stor vilket till viss del kan förklaras av att vissa 
av dessa ingår i en kundorder. De flesta släpps dock ut i produktion för att sedan 
läggas på lager. Om lagerorder frisläpps när ledig kapacitet finns kan detta användas 
för att jämna ut beläggningen istället för att bidra till att öka den. 

6.4 Detaljplanering 
Detaljplaneringen består idag till största delen av akuta åtgärder med en 
framförhållning som sträcker sig en dag framåt. Det är ett fåtal nyckelpersoner som 
ansvarar för en komplex planering. Det ställer höga krav på att dessa personer finns 
närvarande för att produktionen ska fungera. Dessutom utgör den korta 
framförhållningen en begränsning för att öka genomflödet. En strävan bör istället vara 
att fördela ansvaret på fler personer i form av operatörer som därmed blir mer 
delaktiga i beslut som rör produktionen. Administrativa processer måste också 
förenklas för att bli effektivare. En aktuell och riktig planering skulle innebära: 

• Färre förseningar eftersom bättre kontroll kan uppnås. 
• Kontroll på antalet produkter i arbete.  
• Ökat genomflöde av produkter. 
• Kortare genomloppstider. 
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6.4.1 Prioritering 

I dagsläget finns inget entydigt system för att särskilja lager- med kundorder. De flesta 
kundorder är märkta med ett kundordernummer men vissa detaljer som ingår i ordern 
kan märkas som en lagerorder trots att ett verkligt behov finns. Det beror på att MV 
samkör kundorder tillsammans med lagerorder.  

Prioritering mellan kundorder sker idag på ett godtyckligt sätt. Det förekommer även 
påverkan från bland annat marknadsavdelningen som vill ha igenom deras produkter i 
produktion. De prioritetstal som kan vara aktuella att använda är kritisk kvot och 
tidigast färdigdatum. Övriga prioritetstal är inte möjliga att genomföra i dagsläget eller 
inte lämpliga. Det beror på att de inte finns tillgängliga i nuvarande datasystem och 
kräver omfattande beräkningar.  

6.4.2 Återrapportering 

Återrapporteringen idag kräver inblandning av ett flertal personer och en lång 
informationskedja innan det finns registrerat i datasystemet. En lång kedja innebär 
också att det finns större risker till att felaktigheter inträffar. Som exempel kan nämnas 
att under en dag hade resurs 250, enligt datasystemet, bearbetning av elva olika 
detaljer samtidigt. Sammanlagt utgjorde dessa 63 timmars bearbetning. Att veta vad 
som verkligen finns i maskin och vilka som ligger i kö är därför omöjligt. 

Återrapporteringen i produktionen sker idag enligt figur 6.10, flera steg är onödiga och 
bidrar enbart till slöseri av resurser.  I mappsystemet finns alla arbetskort placerad 
efter resurs om produkterna finns vid maskin men väntar på att operatör och maskin 
blir tillgänglig. Beställning av fixtur och verktyg från förråd till resurserna tillkommer 
i kedjan och utförs av produktionsledare eller orderfördelare. 
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FIGUR 6.10 Återrapporteringskedja för operationer.   

Eftersom informationskedjan är lång kan verklig startdag i datasystemet skilja sig 
mycket mot när den egentligen har börjat. Detta försvårar uppföljning och 
spårbarheten i produktionen, vilket ställer stora krav på manuell kontroll som är 
tidskrävande. Dessutom är det svårt att åstadkomma en aktuell bild över verklig 
beläggning och vad som verkligen finns vid resursen. 

6.5 Operationstider 
Operationstiderna på MV varierade stort under året. 2004 var medeloperationstiden 5,8 
timmar i A-verkstaden medan medianen var 2,8 timmar. Detta kan förklaras i ett fåtal 
operationer som har väldigt långa operationstider som drar upp medlet. Som exempel 
kan nämnas ett monteringsjobb som tog 140 timmar som är den längsta 
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operationstiden under förgående år. Fördelningen av operationstiderna kan följas i 
figur 6.11.  
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FIGUR 6.11 Fördelning operationstider 2004. 

84 procent av operationstiderna ligger mellan 0 och 10 timmar medan 68 procent av 
dessa ligger mellan 0 och 5 timmar. Med utgångspunkt från medianen 2,8 timmar och 
att beläggningen är 100 procent skulle det innebära i teorin att med en buffert innan 
operation på 2 dagar ligger det i snitt 5-6 produkter i kö och väntan mellan resurserna. 
Osäkerheten i de rapporterade tiderna är dock väldigt stor. Ett första steg är att ta reda 
på de verkliga operationstiderna för att sedan kunna genomföra eventuella 
förbättringar. För detta krävs en noggrannare återrapportering vilket diskuteras mer i 
kapitel 6.4.2.  

6.6 Mätetal 
Att mäta processer är nödvändigt för att veta vad som sker och för att kunna göra 
uppföljningar av utfallet. De mätetal som används av MV är följande: 

• Produktionseffektivitet genom metod, prestation och utnyttjande i procent. 
• Timuppföljning genom jämförelse med budgeterat antal timmar. 
• Orderingång och fakturering relativt budget. 
• Kvalitetsbristkostnader som mäts procentuellt av produktionskostnaden. 
• Kassationer som ingår i kvalitetsbristkostnader. 
• Leveranssäkerhet som jämförs mellan faktureringsdag och lovad leveransdag. 

Att mäta produktionseffektiviteten med enbart utnyttjandegrad av maskinen ger 
negativa konsekvenser för genomflödet eftersom mätetalet gör att företaget strävar mot 
ett hundraprocentigt utnyttjande av resurser. Det innebär långa köer och därmed långa 
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genomloppstider i produktionen. För att kunna kontrollera och utvärdera verksamheten 
på ett bättre sätt bör fler processer mätas och andra mätetal användas som 
komplement.  

6.7 Ställtidsreduktion 
En jämförelse med operationstiden har utförts för att se vilka detaljer som har den 
högsta andelen ställtid vilket visas i figur 6.12. 
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FIGUR 6.12 Andel ställtid av operationstid för en pump. 

Som figuren visar har Löpa högst andel ställtid. Den har dock den kortaste 
bearbetningstiden. Störst effekt skulle uppnås om ställtiden för löpan minskades. 
Eftersom nuvarande partistorlek för löpan är 10 stycken skulle en ställtidsreduktion 
möjliggöra mindre partistorlekar och därmed snabbare genomloppstider för löpan.  

Tabell 6.8 visar de längsta ställtiderna för en pump. Detta visar också varför löpa följt 
av stativ, axel och bakvägg har högst andel ställtid, som figur 6.12 visar. Stativet har 
en ställtid på 3,5 timmar i resurs 177. Det motsvarar en halv dags arbete, vilket beror 
på att det är många manuella moment i resursen. Pumphus har ingen hög ställtidsandel 
eftersom ställ bara förekommer i resurs 188 och 251 men tillhör ändå de som har högst 
enskilda ställtimmar i en operation. 
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TABELL 6.8 Operationer som har längst ställtid för en pump 

Artikel Resurs Ställtid timmar
Axel 295 2
Löphjul 243 1
Bakvägg 250 1,5
Bakvägg 251 1,5
Löpa 294 2
Pumphus 188 2
Pumphus 251 2
Stativ 177 3,5  

Generellt är det lättare att få större effekt för en ställtidsreduktion när ställtiden lång. 
Det innebör att Stativen i resurs 177 bör var högt prioriterad för ställtidsreduktion 
eftersom den både har en lång ställtid och resursen utgör en flaskhals. 

6.8 Partistorlek 
Figur 6.13 visar hur partistorleken påverkar genomloppstiden för en färdig pump. 
Hänsyn tas även till storlek på bufferten vilket diskuteras i nästa kapitel. Analysen 
baseras på ganttschema gjort i Excel där kritisk kvot har använts som prioritetstal. 
Figuren visar att en högre partistorlek leder till en längre genomloppstid.  
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FIGUR 6.13 Genomloppstid i produktionen. 

För att se hur stycktiden varierar beroende på partistorleken undersöktes detta för 
Pumpens ingående detaljer och visas i figur 6.14. 
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FIGUR 6.14 Stycktider för detaljer till en pump beroende av partistorlek. 

Av figur 6.14 kan konstateras att en partistorlek på mellan tre och sex stycken är bra. 
Efter detta avtar den ekonomiska effekten av högre partistorlek. Även om stycktiden 
blir kortare ekonomiskt sett, bidrar alltför höga partistorlekar till långa köer när en 
resurs beläggs en vecka av samma produkt. Detta är vad som inträffar vid tillverkning 
av fem stativ. Kostnaden för alla produkter som måste ligga i kö och inte kan levereras 
är svår att uppskatta, men ökar desto längre kötiden blir. 

Utformning av partistorlek har stor betydelse för genomloppstiden. Fördelar med 
mindre partistorlekar är bland annat: 

• Kortare genomloppstid vilket leder till att företaget binder mindre kapital och 
tjänar pengar snabbare. Genomflödet av produkter ökar vilket visas i figur 6.13. 

• Färre produkter i arbete vilket gör det lättare att planera.  
• Flexiblare produktion. Det vill säga omställningar utförs oftare vilket innebär 

att anpassning av produktion kan göras efter aktuell efterfrågan. Stora 
partistorlekar innebär att resurser binds upp under en lång tid varvid långa köer 
kan uppstå. 

• Transporter kan ske snabbare eftersom detaljer ofta transporteras med få antal 
produkter per pall. Det innebär att väntetiden på transport kan minskas.  

• Kötiden blir lägre eftersom färre produkter behöver vänta på bearbetning vilket 
också leder till ökat genomflöde.  

Nackdelen är att andelen ställtid i flaskhalsar blir högre.      
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6.8.1 Överlappning och orderklyvning 

För att ytterligare minska genomloppstiden kan överlappning och orderklyvning 
användas. Det sker i nuläget ingen delrapportering om överlappning används vilket gör 
det svårt att följa var de olika delpartierna befinner sig. För att det ska fungera bättre 
bör operatören rapportera av den del som transporteras vidare till nästa resurs. 

6.9 Dimensionering av buffert 
Den planerade bufferten får stor inverkan på genomloppstiden eftersom den påverkar 
mängden produkter i arbete. En undersökning har utförts för att se hur storleken på 
bufferten påverkar den totala genomloppstiden i produktionen för tre pumpar. Idag 
används en buffert på två dagar mellan varje operation vilket visas i figur 6.15. Det ger 
upphov till en planerad genomloppstid i produktionen på 35 produktionsdagar det vill 
säga sju veckor.  
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FIGUR 6.15 Ganttschema över tre pumpar genom produktionen med två buffertdagar 
mellan varje operation. 

Bufferten begränsar alltså genomloppstiden varför det kan vara intressant hur 
genomloppstiden påverkas om den inplanerade bufferten minskas till en dag mellan 
varje operation. Detta visas i figur 6.16. 
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FIGUR 6.16 Ganttschema över tre stycken pumpar genom produktionen med en 
buffertdag mellan varje operation. 

Som figuren visar minskas genomloppstiden i produktionen till 21 produktionsdagar, 
det vill säga drygt 5 veckor. En stor buffert innebär fler produkter i arbete och därmed 
längre köer eftersom den planerade genomloppstiden blir längre. På grund av detta 
måste material släppas ut tidigare. Det kan vara bekvämt eftersom problem som 
uppstår inte får den uppmärksamhet de borde få. En mindre buffert minskar däremot 
den planerade genomloppstiden och därmed mängden produkter i arbete varför detta 
bör eftersträvas. I dagsläget begränsar återrapporteringskedjan storleken på bufferten 
eftersom det kan ta lång tid innan transport och rapportering är utförd. En minskad 
buffert ställer högre krav på produktionen i form av:  

• Snabbare återrapportering. 
• Snabba transporter mellan operationer.  
• Bättre koordineringen för ställ och fixturer i maskinen.  
• Kontroll på aktuell beläggning för att se när ledig kapacitet finns. 
• Minskade variationer av operationstiden.   

Om den verkliga operationstiden överstiger den planerade kan det bli problem 
eftersom efterföljande maskiner kan blir stillastående på grund av att de inte får något 
att göra. Fördelen med minskad buffert är dock att det ställs högre krav på att 
operationstiden inte överstigs vilket medför att eventuella problem måste åtgärdas. På 
sikt borde detta leda till att problem blir lösta och kortare operationstider och ställtider 
kan uppnås. 
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7 SLUTSATSER OCH LÖSNINGSFÖRSLAG 
Kapitlet inleds med slutsatser som besvarar frågorna från 
problembeskrivningen. Lösningsförslagen som presenteras i kapitlet 
grundas på kartläggning och analys.  
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7.1 Slutsatser 
Genomloppstiderna i produktionen består till stor del av kö- och väntetider. Därför 
uppnås störst effekt om MV kan reducera dessa. En bättre planering och styrning kan 
reducera dessa tider varför slutsatser och lösningsförslag fokuserar på detta. 

En kortare genomloppstid medför en rad fördelar. Det innebär att produktionen blir 
flexiblare. Produkter kan släppas närmare behovsdatum vilket minskar påverkan från 
sena leverantörer och kunder som inte kan bestämma sig. Kapitalbindningen minskar 
och företagets kassaflöde ökar vilket ger en bättre likviditet. Dessutom ger det ett ökat 
värde för kunderna.   

Beläggningssituationen är svår att bilda sig en uppfattning om eftersom den 
beläggning som presenteras inte ger en aktuell bild av verkligheten. Den innehåller 
bland annat produkter som inte är tillgängliga på grund av avsaknat material. 
Dessutom kan det ta lång tid innan avslutade operationer avrapporteras vilket 
ytterligare bidrar till en felaktig beläggningsbild. Detta visar på att en större 
medvetenhet kring den verkliga beläggningen krävs för att kunna ta rätt beslut. En 
felaktig beläggningsbild gör att planeringen är svår att följa och lita på.  

Av order som släpps ut i produktionen är det bara ett fåtal som kan starta eftersom 
maskinerna ofta inte är tillgängliga på grund av hög beläggning. De order som redan 
befinner sig i produktion blir försenade på grund av att order släpps ut så fort material 
finns tillgängligt, vilket medför att antalet produkter i arbete blir fler än nödvändigt. 
Det försvårar arbetet för arbetsledarna som sammanlagt ska ansvara för och fördela 
ungefär 600 jobb plus lagerorder till ett 50-tal resurser i A-verkstaden. Detta förklarar 
till viss del de felprioriteringar som uppstår. När material till order som är sena 
kommer hem blir dessa högt prioriterade och bidrar till att andra kundorder blir 
liggande och därefter sena. Detta bidrar till långa genomloppstider och försämrad 
leveranssäkerhet. En bättre kontroll över vad som ska släppas ut i produktionen skulle 
kunna öka genomflödet. Det innebär att när produkterna väl släpps ut ska de gå snabbt 
genom produktionen istället för att bidra till köbildning.  

För att öka korrektheten i planeringen bör MV skilja på planerade och frisläppta order, 
samtidigt som lagerorder planeras in först när material finns tillgängligt. Det skulle 
innebära att dessa inte bidrar till att eftersläpet blir högre än nödvändigt. Eftersom 
lagerorder inte har en hög prioritet kan de planeras in när ledig kapacitet finns. Detta 
skulle också bidra till att en jämnare beläggning uppnås. Så länge efterfrågan på 
pumpar är låg och ojämn finns dock ingen anledning att tillverka artiklar med kort 
genomloppstid mot lager eftersom dessa inte utgör någon begränsning för en kortare 
genomloppstid. Det innebär enbart ökad risk för inaktuella produkter och ett stort lager 
samtidigt som risken finns att lagerorder tillverkas före viktigare kundorder. När 
tillverkning mot lager sker av enstaka artiklar förloras hela vitsen med lagerproduktion 
eftersom dessa ändå måste vänta på andra detaljer som beställs från gjuteri. 

Flaskhalsar som framkommit är framförallt de manuella svarvarna 242 och 243 samt 
fräsarna 147 och 177. Dessa har oftast långa köer och mycket material vid resurserna. 
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På sikt bör MV arbeta med att flytta arbete från dessa maskiner eftersom de utgör en 
stor begränsning och dessutom är gamla och manuella maskiner. Att de manuella 
svarvarna har hög beläggning beror framförallt på mängden löphjul som går genom 
dessa resurser. Det förekommer dock i stor utsträckning att tillfälliga flaskhalsar 
uppstår på grund av toppar i efterfrågan. Det kan också bero på den korta 
framförhållningen som företaget har. Med en längre framförhållning kan order 
omplaneras vid tillfälliga toppar istället för att släppa ut allt på en gång.  

Genomloppstiderna för en pump, från att ordern inkom till leverans, varierar mellan 7 
och 25 veckor. Det som påverkar är om material finns tillgängligt, storleken på ordern 
och beläggningen. Vad gäller de ingående detaljernas genomloppstid varierar dessa 
mellan 10 och 37 produktionsdagar, beroende på bland annat partistorleken och 
prioritet, men tar i genomsnitt 22 produktionsdagar. Löphjulet har den längsta 
genomloppstiden följt av stativ och löpa varför fokus bör läggas på att korta dessa 
tider. Det innebär att flytta dessa från de begränsande resurserna samt minska antalet 
operationer. Utnyttjande av alternativa maskiner till resurs 243 och 251 tillsammans 
med minskat behov av gradning skulle kunna minska genomloppstiden, eftersom dessa 
tre resurser utgör den kritiska vägen för en pump. Gradningen kan i större utsträckning 
utföras i respektive resurs och även operatören som kört maskinen kan sköta 
gradningen, medan maskinen utför nästa operation.  

7.2 Lösningsförslag 
Målet med lösningsförslagen är att få en bättre bild av verkligheten, en aktuell 
planering och en kortare genomloppstid genom att fokusera mer på ett ökat 
genomflöde istället för maskinutnyttjande. Strävan har varit att ta fram lösningsförslag 
som inte innebär stora investeringar och därför kan genomföras relativt snabbt. De 
största förändringarna gäller planering och styrning vilket inte bör medföra några 
större kostnader.  

7.2.1 Återrapportering 

En förbättrad återrapportering och bättre kontroll över operations- och ställtider är 
viktigt för att få en tydlig uppfattning om hur långa dessa tider är. Det är en 
förutsättning för att planeringen ska vara aktuell och för fortsatt förbättringsarbete. 
Idag består rapporterad tid av summan av ställtider och operationstider. I framtiden bör 
MV sträva mot att skilja dessa tider åt för att kunna följa upp var förändringar i 
operationstider sker, det vill säga vad som är inre och yttre ställ eller bearbetad tid. Om 
exempelvis ställtiden ska kortas ner är det lättare att jämföra och se om resultatet blir 
bättre.  

Återrapporteringskedjan går att kortas ner till att endast bestå av produktionsledare, 
operatör och trasportansvarig enligt figur 7.1. Produktionsledaren gör en 
detaljplanering och överlåter sedan ansvaret till operatör att sköta rapportering till 
datasystemet och beställning av transport alternativt att operatören själv sköter 
transporten. 
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FIGUR 7.1 Förslag på återrapporteringskedja. 

För att underlätta en kortare återrapporteringskedja kan streckkodsläsare köpas in. 
Eftersom arbetskorten idag redan är försedd med streckkoder behövs ingen större 
investering eller förändring för att genomföra detta. En kortare återrapporteringskedja 
enligt figur 7.1 ger också operatörerna ett större ansvar och arbetsledarna får mer tid 
till planering.  

Idag förekommer att operatörer själva ordnar transporter och ser till att artiklar 
passerar igenom snabbt när det är en brådskande artikel. Det bevisar att operatörer 
själva kan sköta detta moment. Det som idag saknas vid brådskande artiklar är att de 
ska rapportera in tider och status i datasystemet för att hålla systemet aktuellt. Det 
kräver en viss utbildning av personalen om datasystemet och att de är beredda att ta ett 
större ansvar för att återrapporteringen ska fungera bättre. Den nya återrapporteringen 
kan testas med ett par operatörer som är intresserade och se till att det fungerar innan 
det införs i större skala. 

Med en förbättrad återrapportering hålls tidplanen och verklig beläggning i resurser 
aktuell. Det skulle även kunna bidra till att koordineringen vad gäller framtagning av 
fixturer och verktyg skulle förbättras. Ytterligare fördelar är att väntetiden på transport 
minskar. 

7.2.2 Tidplan 

Att upprätta en aktuell och tillförlitlig tidplan som sedan kan användas i produktionen 
är av stor betydelse för att kunna öka genomflödet. Det gör det möjligt att planera 
arbetet i kommande vecka och underlättar vid prioritering av kundorder. Till en början 
bör en veckoplanering upprättas varefter en längre framförhållning kan uppnås. 

I tidplanen bör det ingå vilken order som är planerad att tillverkas i respektive resurs, 
vilken dag som är planerad, ordernummer, tillverkningsorder, operationsnummer, 
tillgängligt material, hur lång tid det ska ta, artikelbeskrivning, benämning och status. 
Med status menas att det ska framgå om artikeln finns vid maskinen, bearbetas eller är 
färdigbearbetad. I dagsläget upprättas ingen realistisk tidplan eftersom 
framförhållningen inte sträcker sig så långt. En aktuell tidplan är ett enkelt sätt att 
snabbt skaffa sig en bild om hur det ser ut i varje resurs kommande vecka.  

Produktionsledare 

Operatör 
 

Transport 
 

Planering/datasystem. 
 

Beställer transport, bearbetar, rapporterar 
start- och färdigtidpunkt för produkten. 

Transport utförs. 
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Om operatören själv sköter avrapporteringen skulle en aktuell bild lättare kunna 
uppnås. Detta är en förutsättning för att kunna använda tidplaner. Tidplanerna kan 
användas genom att dessa skrivs ut och lämnas till operatör varje vecka. Det gör att 
operatören, arbetsledare och planerare snabbt kan se vad som ska göras och även följa 
upp det som tillverkats veckan innan. Dessutom erhålls en snabb blick över vilket 
material som är tillgängligt för bearbetning. 

Att införa en veckovis planering för varje resurs skulle innebära att operatörerna själva 
ser i förtid när det finns mycket respektive lite att göra. På så sätt kan de styra mot ett 
jämnare utnyttjande och planera sin tid bättre. 

7.2.3 Input/output-kontroll av resurser 

Verklig input/output måste kontrolleras för ökad medvetenhet om verkligt PIA samt 
beläggning. På längre sikt är målet med detta att kunna styra PIA och därmed 
kontrollera köerna på ett effektivt sätt. Det gäller hela verkstaden men framförallt 
kritiska resurser.  

För närvarande släpps material ut till resurserna när material finns tillgängligt av det 
som planeras att starta inom två veckor, vilket medför långa köer vid vissa resurser. 
Tidplanen som bör finnas vid varje maskin kan användas för att se vad som finns 
tillgängligt och utvärdera vad som tillverkats under veckan. Det som var planerat att 
tillverkas under veckan jämförs med vad som verkligen tillverkats i maskinen. Utifrån 
tidplanen utförs en utvärdering om vad som gick bra och orsaker till eventuella 
produktionsstörningar. Om dessutom ingående köer analyseras i början på varje vecka 
kan dessa styras och kontrolleras i detaljplaneringen på ett bra sätt. Då vet 
detaljplaneringen hur mycket material som behöver släppas ut till respektive resurs 
eller om material finns tillgängligt. Med denna information kan utsläppet begränsas för 
att inte köerna ska öka. Detta skulle leda till att genomflödet av produkter ökar. 

Om input/output-kontroll används skulle det ge upphov till en snabbare genomloppstid 
samtidigt som leveranssäkerheten höjs eftersom köerna kan styras. Det är de 
begränsande resurserna som ska styra utsläppet av order i produktion, vilket kan leda 
till att ickebegränsande resurser inte alltid kommer att ha arbete. Det är därför viktigt 
att utbildning av operatörer sker för att de ska kunna sköta fler maskiner.  

7.2.4 Omplanering och uppföljning 

En omplanering är viktig för att kunna koordinera och prioritera rätt produkter. 
Omplanering måste utföras om en detalj till en produkt blir försenad i produktion eller 
från leverantör, samtidigt som detaljer med tidigare leveransdag istället kan 
produceras. Övriga ingående detaljer till den försenade produkten ska få en lägre 
prioritet och styras mot det nya planerade färdigdatumet.  

Det som framkommit vid uppföljning av orderutsläpp och order genom produktionen 
påvisar vikten av omplanering. Det är viktigt att en order är möjlig att genomföra 
enligt tidplan istället för att datumen förskjuts vilket ger en omöjlig tidplan. Samtidigt 
måste dock prioriteten för ordern vara hög om den är försenad. Om förseningar 
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dessutom upptäcks i ett tidigare stadium finns mer utrymme att arbeta ikapp och att 
kunden kan meddelas om eventuell försening. 

Uppföljning av planering är viktigt för att kunna göra en bedömning av hur väl den 
stämde överrens med verkligheten och för att upptäcka eventuella brister. Detta för att 
kunna bli bättre i framtiden.  

7.2.5 Koordinering 

Koordinering av detaljer till slutmonteringen måste förbättras för att minska 
genomloppstid och kapitalbindning. De detaljer som tar längst tid ska starta först och 
resterande produkter ska styras mot den produktens färdigdatum. Produktion mot lager 
bidrar i många fall inte till att kortare genomloppstid uppnås. Det hjälper heller inte att 
starta vissa detaljer flera veckor tidigare om alla detaljer inte finns tillgängliga.   

Om koordineringen till slutmonteringen blir bättre kan transport av färdigbearbetat 
material göras direkt till montering. Det skulle innebära ett minskat antal transporter 
samtidigt som den extra hanteringen vid förrådet inte behövs. Om det kommer många 
pumpar samtidigt är alternativet att hyllor ställs upp utanför monteringen.  

En förbättrad koordinering skulle också innebära att monteringen skulle bli effektivare 
eftersom de kan planera sitt arbete bättre. När de väl börjar montera ska samtliga 
ingående detaljer finnas tillgängliga istället för att de ska börja montera och sedan 
vänta på nästa detalj. 

En bättre koordinering åstadkoms genom att inte släppa ut material i förtid och planera 
samma färdigtid för samtliga ingående detaljer. Det gäller dessutom att i produktionen 
vara medveten om vilka detaljer som ingår och när de ska vara klara.  

7.2.6 Prioritering och körplan 

För att undvika felprioriteringar vid köbildning i framtiden måste lager- och kundorder 
markeras på ett tydligare sätt för att därmed förhindra att lagerorder tillverkas före 
viktiga kundorder. För prioritering mellan kundorder finns det i Mapics en möjlighet 
att använda kritisk kvot. Detta vore fördelaktigt eftersom prioritetstalet tar hänsyn till 
återstående operationstid. Men det kräver att korrekt indata används. En annan 
möjlighet är att MV använder sig av tidigaste färdigdatum för enskilda detaljers 
behovsdag eller färdigdatum för hela ordern. Prioritering kan ske enligt tidplan så 
länge som order inte krockar och operatören måste välja mellan två kundorder. 

7.2.7 Mätetal 

De mätetal som är nödvändiga att införa för att bättre kontrollera och utvärdera 
produktionen samt minska genomloppstiden är: 

• Antalet ködagar per resurs för att upptäcka flaskhalsar och kunna utnyttja dessa 
på ett bättre sätt. Detta finns i Mapics men för att det ska kunna användas idag 
krävs aktuell indata vilket innebär att återrapporteringen måste förbättras.   

• Genomloppstid för samtliga produkter och dess ingående detaljer för att veta 
hur långa dessa är och upptäcka om det sker förbättringar eller försämringar. 
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För detta krävs datum då produktionen startar och sista operation är utförd för 
samtliga artiklar.  

• Tid från ordermottagning till kundleverans för att veta vilka tider som kan lovas 
till kunden.  

• Tiden mellan orderläggning och ankomst av material för att jämföra det mot 
lovade tider och utvärdera leverantörer.  

• Verklig input av order från planeringen och verklig output vid emballering. 
Detta för att kunna jämföra verklig input och output med planerad. Dessutom 
kan en säkrare kontroll göras av leveranssäkerheten och antalet produkter i 
arbete kan styras på ett bättre sätt.  

Dessa mätetal har fokus på ökat genomflöde i produktion istället för 
maskinutnyttjande. De ger en bättre bild och är lämpliga nyckeltal för att utvärdera 
verksamheten och se var förbättringar kan utföras. 

7.2.8 Hantering av nollkort 

Nollkort måste MV arbeta med att minska. När nollkort används bör den tiden 
rapporteras till planeraren så att planeringen kan hållas aktuell. Vad gäller Pumpar kan 
det vara aktuellt att införa en inaktiv operation för ombearbetning i beredningen 
eftersom det är vanligt. Det skulle göra det lättare att få in dessa tider i datasystemet 
och öka kontrollen av dessa. Detta skulle innebära att det i datasystemet skulle synas 
om artikeln är under ombearbetning och göra det lättare att spåra produkten ute i 
produktionen samt se om den blir försenad. 

7.2.9 Partistorlek 

Dimensionering av partistorlek har stor betydelse för genomloppstiden. En partistorlek 
mellan tre och sex är mest gynnsam för en snabb genomloppstid, korta köer och låg 
ställtidsandel. Vid produktion mot kundorder kan partistorleken med fördel varieras 
genom att använda överlappning för att jämna ut beläggningen. Ett systematiskt 
användande av överlappning med förberedande ställ i efterföljande resurs skulle kunna 
minska genomloppstiden. I en ickebegränsande resurs kan mindre partistorlekar 
användas eftersom det ändå finns ledig kapacitet till extra ställ. I flaskhalsar bör 
däremot partistorleken vara större för att minska andelen ställtid eftersom det är denna 
resurs som begränsar genomflödet. Detta innebär att kötiden för delpartiet kan minskas 
eftersom det skickas vidare innan hela partiet är färdigt. Samtidigt skulle det kunna 
jämna ut transportbehovet eftersom detaljerna ofta flyttas en och en. Vidare bör 
delrapportering ske om överlappning används för att hela tiden ha en aktuell bild av 
beläggningen. 

7.2.10 Buffertdimensionering 

Dimensionering av buffert är av stor betydelse för den totala genomloppstiden 
eftersom den påverkar antalet produkter i arbete och köerna i produktionen. Den 
aktuella bufferten kan minskas när återrapporteringen förbättrats och en bättre 
planering uppnåtts. Det skulle ställa högre krav på produktionen att hela tiden bli 
bättre eftersom det blir mindre toleranser för fel. Ett första steg i att minska bufferten 
kan vara att minska bufferten mellan operationer samtidigt som leveransbufferten 
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ökas. Detta för att initialt minimera risken för förseningar till kund. Därefter kan även 
leveransbufferten minskas för att kunna lova kortare ledtid till kund. Samtidigt gäller 
det att se till att flaskhalsarna alltid har arbete för att inte genomflödet ska minska.  

7.2.11 Kapacitetsbalansering 

För att förbättra leveranssäkerheten och erhålla kortare genomloppstider bör 
grundbeläggningen i produktionen utgöras av kundorder för att vid behov kunna jämna 
ut produktionen med lagerorder. För att ytterligare jämna ut beläggningen kan fler 
alternativa maskiner användas vilket skulle ge större frihet i detaljplaneringen.  

7.2.12 Ställtidsreduktion 

Ett kontinuerligt arbete med ställtidsreduktion och minskade operationstider måste 
utföras där det får bäst resultat, det vill säga i flaskhalsarna och de detaljer som 
begränsar en kortare genomloppstid. Om resursen har ledig kapacitet förloras däremot 
ingen tid på att ställa oftare.  

Stativet bör flyttas från resurs 177 till en annan maskin varvid ställtiden också kan 
minska. Axel, bakvägg, pumphus och lagerhus har kort genomloppstid i dag varför de 
inte har hög prioritet vad gäller ställtidsreduktion. Löphjul har minst andel ställtid men 
långa genomloppstider varför den tillsammans med löpan också är viktiga i fortsatt 
arbete med ställtidsreduktion.  

För att få bättre resultat av en ställtidsreduktion måste en efterföljande justering av 
parametrarna orderkvantitet eller ledtid genomföras. Det innebär att partistorlekar 
minskas för att uppnå en kortare genomloppstid eller att den lovade ledtiden till kund 
förkortas för att minska kostnader för bland annat lagerhållning.    
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7.3 Sammanfattning av lösningsförslag 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de lösningsförslag som diskuterats 
och i vilken ordning de bör genomföras. Steg 1 kan införas omgående och ger störst 
effekt för en kortare genomloppstid. Steg 2 kan också införas inom en snar framtid 
men får inte lika stor effekt. Dessutom kräver en bättre koordinering ökad kontroll på 
genomloppstiderna för enskilda detaljer. När steg 1 och 2 är genomförda kan steg 3 
inledas.  

7.3.1 Steg 1 

• Förbättra återrapporteringen för att upprätthålla en aktuell planering och 
beläggning.  

• Upprätta en veckovis tidplan till respektive resurs för bättre kontroll och 
uppföljning.  

• Kontrollera verklig input/output för ökad medvetenhet om PIA och kunna styra 
köer. 

• Använd omplanering för att skapa genomförbara planer och följ upp dessa för 
att rätta till eventuella brister. 

• Inför mätetal med fokus på genomflöde. Dessa ska användas för att minska 
genomloppstider och mäta företagets prestation på ett bättre sätt. 

7.3.2 Steg 2 

• Förbättra koordineringen av detaljer till slutprodukten för att minska 
genomloppstid och kapitalbindning.  

• Tydliggör prioritering för att minska förseningar. 

• Förbättra rutiner för hantering av nollkort och kvalitetsbrister i planeringen.  

7.3.3 Steg 3 

• Minska partistorlekar för de produkter som har långa operationstider för att 
minska köer.  

• Reducera den planerade bufferttiden för att minska den planerade 
genomloppstiden och därmed antalet produkter i arbete. Det ställs dock krav på 
snabbare återrapportering och fungerande planering. 

• Kapacitetsbalansera genom att se över alternativa maskiner för produkterna och 
låt kundorder utgöra grundbeläggningen i produktionen. 

• Ett kontinuerligt arbete med ställtidsreduktion för att kunna minska 
partistorlekar. Dessutom bör arbete med att reducera bearbetningstider 
genomföras.  
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