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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på CH Industry i Eskilstuna för Institutionen för Ekonomisk 
och Industriell utveckling vid Linköpings Universitet. Examensarbetet är på 15 
högskolepoäng och är det sista projektet i min högskoleingenjörsutbildning som jag läst inom 
maskinteknik. 
 
Att ha fått möjlighet att tillämpa kunskap från alla lästa kurser, laborationer och projekt i 
verklig industrimiljö har både varit behövligt och lärorikt. Under arbetets gång har jag haft 
möjlighet att arbeta självständigt, personalen på CH Industry har mer än väl försett mig med 
nödvändigt material samt gladligen svarat på alla frågor. 
 
Jag vill först tacka min handledare Anders Lundgren på CH Industry för att på ett kreativt och 
motiverande sätt ha lett arbetet framåt till vad det är idag. Ett stort tack riktas även till min 
handledare Matz Lenner vid Linköpings Universitet samt till min goda vän och opponent 
Daniel Johansson.  
 
Slutligen vill jag säga tack till all personal på företaget samt till Ida och Morgan Lindberg 
som gett mig möjligheten att utföra exjobbet här på CH Industry.  
 
Trevlig läsning. 
 
Eskilstuna, januari 2010. 
 
Hans Ringkvist      
 



 



   

 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, 
vid Linköpings tekniska högskola, för CH Industry i Eskilstuna. Syftet med arbetet är att 
kartlägga de för företaget viktigaste artiklarna genom identifiering av tillverkningsflöden samt 
fastställa beläggningsgraden för respektive maskinresurs. Arbetet avgränsas till att endast 
identifiera tillverkningsflöden för totalt 40 artiklar. Den mest betydande artikeln för CH 
Industry analyseras med hjälp av en värdeflödeskarta för identifiering av 
produktionsförloppet, informationsflöden samt av tider i mellanlager.  
 
Arbetet är uppdelat i sex delar. Första hälften beskriver verksamheten för företaget samt 
teorin bakom begrepp och termer som används i arbetet. Därefter förklaras hur arbetet har 
utförts och resultat presenteras. I den avslutande delen av arbetet behandlas slutsatser följt av 
en diskussion kring dessa. 
 
Arbetet resulterade i ett omfattande Excelarbete där tillverkningsflödena är kartlagda och data 
om operationstider, ställtider samt beläggningsgrader för maskinresurserna är identifierade. 
Från kartläggningen av tillverkningsflödena identifierades maskinresurser som ur ett flödes- 
och transportperspektiv är felplacerade. Stora delar av detaljerna flödar från blästerresurs 20 
till fleroperationsresurs 57 och därefter vidare till färdigvarulager. Till blästerresurs 20 
anländer mer än hälften av alla bearbetade detaljer från resursgrupp ”Ämne” (laserskärare, 
stans och kap).  
Genom att strategiskt flytta blästerresurs 20 och fleroperation 57 närmare varandra kan 
transportsträckor, mellanlager samt ledtider minskas. Området kring den gamla 
laserskärningsparken är passande för ändamålet. 
Pelarborrarna i fleroperationsresurs 56 kan omfördelas till manuell svetsgrupp samt manuell 
bockningsgrupp. Operatörerna i dessa resursgrupper kan därmed själva utföra brotschning 
samt borrning av mindre tillverkningskvantiteter innan bock- eller svetsoperationen. Detta 
skulle medföra en eliminering av mellanlager både före och efter fleroperationsresursen samt 
minskning av transportsträckor.      
 
Värdeflödeskartan visar på att den analyserade artikeln överproduceras. Artikeln tillverkas i 
allt för stora kvantiteter vilket medför lång tid i mellanlager samt onödig hantering. Genom att 
tillverka artikeln efter kundens behov minskar ledtiden samt kapitalbindningen i lager.   
 
 
  



 



   

 

Abstract 

 

This bachelor thesis has been conducted at the Department of Management and Engineering, 
IEI, at the University of Linköping, for CH Industry in Eskilstuna. The purpose of this report 
is to map the most crucial products of the company by identifying the value stream and 
measuring the capacity utilisation for relevant machines. The report is limited to the analysis 
of the production flow of a total of 40 products. The most significant products for CH 
Industry are analysed by means of a value stream map for identification of the production 
process, the information flow and times in stockpiles.    

The report is divided into six parts. The first half of the report describes the corporate 
enterprise of CH Industry, presents the theory behind the concept and also explains the 
methods used in the report. The second half describes how the analyses were carried out and 
the results are presented.  The final chapter contains a conclusion followed by a discussion. 

The report results in an extensive Excel document where the value stream is mapped and 
information about operation times, changeovers and capacity utilisation for the machine 
resources are identified. The mapping of the value stream reveals machine resources that from 
both a material flow and a transporting perspective are misplaced. Large sections of the 
details flow from blast resource 20 to milling machine recourse 57 and after that to the final 
inventory of goods. To the blast resource 20, more than half of the processed details come 
from the resource group ”Ämne” (laser cutter, stamping machine and cut-off saw). 

Strategically moving blast resource 20 and milling recourse 57 closer to each other would 
reduce transport distances, storage and lead times. The area where the old laser-cutting park 
was located would be suitable for this purpose.  

The pillar drills in the multi-operation resource 56 could be rearranged to a manual welding 
group and a manual bending press group. The operators for these resource groups could then 
do the broaching or drilling operation for smaller quantities before the actual bending or 
welding operation. This would eliminate stockpiles before and after the multi-operation 
resource and would reduce transport distances.   

The value stream map indicates that the analysed article is overproduced. The article is 
manufactured in big quantities, which leads to long time in stockpiles and unnecessary 
handling. By manufacturing the article on customer’s demand lead times and capital tied up in 
stockpiles could be reduced.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
CH Industry är ett familjeföretag som grundades för mer en 60 år sedan i Eskilstuna. 
Företaget bedriver idag verksamhet inom plåtbearbetning och monteringsarbeten. 
Tillverkningen varierar från stora komplexa artiklar med många ingående detaljer och 
operationer till mindre, enklare detaljer. CH Industry är ett legotillverkningsföretag med 
varierad kundkrets men där flera återfinns inom fordonsindustrin. CH Industry anpassar stora 
delar av produktionen efter kundens specifika önskemål och behov. Prägeln sätts på att alltid 
tänka framåt och att arbeta aktivt för att utveckla och förbättra företaget på alla plan.    
   
Senaste året har CH Industry inlett ett arbete med mål att förbättra produktiviteten i företaget. 
Standardisering av arbetssätt, eliminera slöserier, skapa en optimal arbetsplatslayout och öka 
förståelsen mellan arbetsgrupper är några av de delmål som satts upp. Förbättringsarbetet har 
delats upp i olika steg där de första stegen är de mest omfattande. Till en början måste nuläget 
av företaget analyseras och en del av denna analys är att kartlägga flödena genom 
tillverkningsprocessen.  
En klassificering av företagets artiklar har även tagits fram. Produkter som anses viktigare för 
företaget och som bör ägnas mest uppmärksamhet har klassats som A-artiklar medan andra 
produkter fått B eller C status.  

 

1.2 Mål 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga produktionsflödena genom verkstaden samt ta 
fram operationstid och ställtid för respektive maskinresurs. Även en värdeflödeskarta för en 
produkt som tillverkas frekvent ska tas fram. Arbetet ligger till grund för det 
förbättringsarbete som CH Industry påbörjat.    
 

1.3 Avgränsningar 
Detta projekt avgränsas till att bara kartlägga tider och produktionsflöden för samtliga A- 
artiklar på företaget. Endast råmaterial, halvfabrikat och köpartiklar som förädlas i någon 
form av en maskinresurs behandlas i rapporten.      
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1.4 Disposition av arbetet 
Arbetet är uppdelat i sex stycken delar. Första delen ger en kort presentation av CH Industry, 
dess organisation och vad som tillverkas på företaget. Därpå följer ett mer omfattande 
teoriavsnitt. I tredje delen ges en överblick av hur företaget fungerar som helhet. Därefter 
beskrivs analysmetoden för kartläggning av artiklarna samt värdeflödeskartan. I näst sista 
delen åskådliggörs resultaten från analysarbetet. Avslutningsvis presenteras slutsatser följt av 
en diskussion.      

 

1.4.1 Teoretisk referensram 
Det teoretiska avsnittet gör det möjligt för läsaren att tolka begrepp och ord som används i 
arbetet. Tyngdpunkten ligger på att texten ska vara enkel och lättförståelig för alla som önskar 
att ta del av arbetet.    
Litteratur inhämtades från Linköping Universitets bibliotek där de mest frekvent 
förekommande sökorden var: produktionsekonomi, produktionsflöde, Lean Produktion, 
produktionsteknik samt produktionsutveckling. 
Delar av litteraturen har även erhållits från handledare på företaget. 
 

1.4.2 Nulägesbeskrivning 
Denna del är väsentlig för att kunna skapa sig en bild av hur verksamheten bedrivs inom 
företaget. Kapitlet beskriver nuläget på CH Industry och förutom en verksamhetsbeskrivning 
erhålls underlag för jämförelse och reflektion senare i diskussionsavsnittet.   
Intervjuer och frågor till företagets anställda har varit betydande under analysarbetet. 
Rundvandringar i verkstaden samt studier av arbetsmetoder och tillvägagångssätt har förutom 
specifik informationsinsamling även gett en god bild av hur företagets fungerar som helhet. 
 

1.4.3 Analysmetod 
Avsnittet beskriver hur, och i vilken omfattning, analysen för kartläggning av de A- 
klassificerade produkterna samt värdeflödeskartan genomfördes. Analysdelen återknyter och 
jämför insamlade data med teorierna från tidigare skrivna kapitel.   
 

1.4.4 Resultat 
I resultatdelen presenteras en samanställning av insamlade data för de A- klassificerade 
artiklarna. Information om hur tillhörande bilagor ska läsas och användas ges även under 
denna del av rapporten.  
 

1.4.5 Slutsats och Diskussion 
Sista delen av rapporten tar upp generella slutsatser, i punktform, som grundat sig på 
resultatdelen. Först behandlas kartläggningen av flödena, därefter tidsaspekterna för 
respektive maskinresurs följt av värdeflödesanalysen. Efter att slutsatserna presenterats följer 
en diskussion som mer specifikt visar författarens åsikter och vad eventuella 
förbättringsåtgärder kan medföra. 
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VD 

Kvalité/Miljö Prod/Verkstad Sälj/Marknad Logistik 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
 
 
 

Laser 

Teknik/Utveck. Kundansvar 

Lager Montering Plåt 
Bearbetning 

Svets Skärande  
Bearbetning 

Mätrum Projekt/IT 

Stans 

QM Samordnare Produktion 
Samordnare 

2 Företagspresentation 

2.1 Företagshistoria 
Carl Hellberg startade år 1948 Centralsvets i Kvinnersta utanför Eskilstuna, ursprungslokalen 
var då på 200 kvm. Efter tre år var man fyra anställda på firman och verksamheten bestod då 
av reparation av gjutgods såsom växellådor och motorblock till Eskilstunas industrier. 
Under 60- talet ökade produktionen i företaget och personalstyrkan växte vilket ledde till 
nybyggda större lokaler. Med en nyinköpt skärmaskin kunde även skärjobb åt Volvo BM i 
Eskilstuna utföras.  
 
År 1971 tog Bengt Lindberg, som jobbat på Centralsvets sedan början av 50- talet, över 
ägandet av företaget och produktionen inriktades mot legoarbeten samt thermisk sprutning. 
Bengts söner Dennis och Thomas började även under denna period att arbeta på Centralsvets. 
I mitten av 80- talet köptes Helldings Mekaniska upp och efter några år bytte man namn till 
Centralsvets Helldings AB. Några år efter sammanslagningen tog Dennis och Thomas över 
företaget som senare delades upp i två delar. Thomas sköte den thermiska delen, som idag 
heter Eskilstuna Thermiska, och Dennis tog hand om Centralsvets Helldings.  
 
År 1996 flyttade företaget till de lokaler som idag används och samma år köptes även 
företagen Stålmanufaktur och Kungsör Metall Industri upp av Centralsvets Helldings. De två 
nya företagen flyttades efter två år till gemensamma lokaler i Eskilstuna.  
Centralsvets Helldings bytte i början av millenniumskiftet namn till CH Industry för att mer 
förknippas som ett företag med helheten inom plåtbearbetning (www.chindustry.se 2009).  
 

2.2 Organisation 
I dag har CH Industry 32 anställda varav 9 är tjänstemän och resterande är kollektivanställda. 
Vid samma tidpunkt för ett år sedan var antalet anställda 72, men i och med rådande 
lågkonjunktur har mer än hälften av personalstyrkan fått lämna företaget. I väntan på en 
konjunktursvängning så hyr man idag in ett fåtal arbetare från bemanningsföretag. 
Förhoppningar finns på att återanställa i framtiden.  
Organisationsstrukturen på CH Industry är uppdelad i flera olika företagsfunktioner. Samtliga 
är lokaliserade i samma lokal vilket medför enkel samverkan samt snabba beslutfattanden. 
Strukturen för företaget presenteras nedan med ett mer detaljerat organisationsschema.     
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figur 2.1 Organisationsstrukturen på CH Industry. 
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Verksamhetsåret 2008/2009 omsatte CH Industry ca 65 miljoner kronor. Detta är en kraftig 
minskning från föregående år då över 120 miljoner kronor omsattes. Nedan visas 
företagsomsättningen från de senaste åren.  
Sedan 2007 har Dennis barn Ida och Morgan tagit över ansvaret för företaget och 2008 firade 
CH Industry 60års jubileum.  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3 Omsättningsstatistik från föregående verksamhetsår.  
 
Företaget är sedan 70- talet familjeägt och idag är det syskonen Morgan och Ida Lindberg som 
har ansvaret över CH Industry. Koncernen består av modersbolaget CH Industry Production 
AB som i sin tur äger dotterbolaget CH Industry. Båda delar huserar i samma lokal i 
Eskilstuna.    

 
Figur 2.4 Ägarstruktur över CH Industry. 
 

2.3 Affärsidé 
CH Industry har som mål att vara ett modernt företag inom plåtbearbetning och montering. 
Man strävar efter ett nära samarbete med kunden där skräddarsydda lösningar för specifika 
krav och förväntningar uppfylls.  
 

2.4 Konkurrensfördelar 
CH Industry bedriver idag verksamhet i rymliga lokaler utrustade med en modern 
maskinpark. Företaget är erkänt kunnigt inom alla typer av svetsarbeten, både arbeten som 
utförs manuellt samt de som utförs i robotsvetsceller.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 ABC- analys 
Samtliga artiklar ett företag tillverkar eller monterar kan delas in i olika klasser. 
Uppdelningen kan grundas på en eller flera aspekter, men syftet med analysen är att urskilja 
de för företaget viktigaste produkterna. En vanlig indelningskategori är att dela in 
produktsortimentet efter volymvärdet på den enskilda produkten. Volymvärdet är artikelns 
styckpris multiplicerat med antalet producerade enheter under en ettårsperiod. Vid en analys 
av volymvärdet framkommer det ofta ett fåtal artiklar av den totala produktionsfloran står för 
den större delen av omsättningen. Detta brukar nämnas som 80/20-regeln, eller Parettos regel, 
och betyder att 20 procent av samtliga artiklar står för 80 procent av omsättningen. Samtidigt 
så svarar 80 procent av företagets artiklar för 20 procent av omsättningen (Olhager 2000). 
Den andel produkter med högst volymvärde klassificeras som A- artiklar, därefter sorteras 
resterande produkter in i B och C- grupper. 
 
Klassificering av artiklar kan grundas på andra aspekter än volymvärde. Två produkter kan ha 
samma volymvärde men olika behovsfrekvenser. En klassificering av dessa artiklar kan då 
grundas på storleken av den efterfrågade kvantiteten samt uttagsfrekvensen av produkten 
(Olhager 2000).    

3.2 Ledtid 
Ledtid är tiden mellan det att ett behov av en uppgift eller aktivitet framkommer tills dess att 
den är slutförd. Inom produktionsekonomin skiljer man på tre olika ledtider (Olhager 2000): 
 

• Produktutvecklingstid 
Produktutvecklingstid är tiden det tar att ta fram en ny produkt från det att ett behov 
uppstår tills det att produkten finns tillgänglig. 
 

• Leveransledtid 
Leveransledtid är tiden det tar från beställning av kund till leverans till från producent. 
Leveransledtid är även tiden det tar för leverantör att leverera material till producent. 
 

• Produktionsledtid och Genomloppstid. 
Produktionsledtid är den sammanlagda tiden för en detaljs samtliga tillverkningssteg, 
från råmaterial till färdig produkt. Genomloppstiden är liggtiden i förråd för råmaterial 
plus produktionsledtid plus eventuell lagertid av färdig produkt. Om tillverkningen 
sker direkt mot kundorder är lagertiden noll (Olhager 2000). 
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3.3 Kundorderpunkt  
Kundorderpunkten är den punkt i produktionen som initierar en verksamhet utifrån en 
kundorder. Med det menas var i produktionsprocessen styrningen går ifrån att vara 
prognosstyrd till att vara kundorderstyrd (Brigelius & Rosén 1992). Enligt Axelsson et al 
(2008) kan kundorderpunkten, eller KOP, placeras på fyra olika ställen för en produkt. Dessa 
är följande: 
 
TML 
Tillverkning Mot Lager: tillverkningen är prognosstyrd och produkten lagerhålls i väntan på 
kundorder. KOP är vid TML placerad i lagret. 
 
MMO 
Montering Mot Order: tillverkningen är prognosstyrd och de ingående delarna i produkten 
monteras mot en kundorder.  
 
TMO 
Tillverkning Mot Order: hela produktionen påbörjas vid en kundorder. Endast konstruktion 
och inköp av material har förberetts innan order. 
 
KMO 
Konstruktion Mot Order: alla aktiviteter, från konstruktion och materialinköp till leverans av 
produkt, sker helt emot en kundorder.  
 
 

 
 
Figur 3.1 Olika placeringar av en kundorderpunkt (KOP). Efter (Olhager 2000).  
 
 
 

3.4 Produktionsprocesser 
Processer inom ett produktionssystem är vanligen utformade efter vad för typ av produkter 
som ska produceras. Även produktionsvolymen samt variantfloran påverkar utformningen av 
produktionsprocessen (Olhager 2000).  Produktionsprocessen, eller flödesorienteringen, kan 
delas upp i fem olika grundtyper. 

TML 
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3.4.1 Fast position 
Produkten eller produktionen sker på plats och resurser i form av personal, 
tillverkningsutrustning och halvfabrikat förflyttas till produkten. Större objekt, såsom fartyg 
eller byggindustrier, är exempel på fast flödesorientering.  
 
Planering och styrning av denna typ av projekt är ofta komplexa. Ofta utförs delar av arbetet 
av flera olika entreprenörer som ska utföra arbetet under en viss tid. Detta leder ofta till 
förseningar (Axelsson et al 2008). Produkter som tillverkas i fast position har ofta en låg 
efterfrågan, det kan röra sig om endast en eller ett fåtal tillverkade produkter per år.  
 
När ett projekt av denna omfattning ska utformas görs det ofta i aktivitetsnätverk där sluttiden 
för projektet är viktig att hålla. Projektet kan därefter delas upp i olika faser så som offertfas, 
projekteringsfas och produktionsfas. I varje fas planeras aktiviteter och tillsammans bildar de 
ett aktivitetsnätverk som beskriver hela projektförloppet. Arbeten och aktiviteter som kan 
utföras samtidigt eller parallellt med varandra påverkar tillverkningstiden positivt (Olhager, 
2000). 
 

3.4.2 Funktionell verkstad 
I en funktionell verkstad grupperas och organiseras tillverkningen efter vilken typ av 
operation som skall utföras.  I varje grupp finns de resurser som krävs för att utföra en 
specifik operation, till exempel så finns alla maskiner som krävs för att utföra 
svarvningsarbeten i en grupp (Aganovic & Jonsson, 2006). Dessa grupper benämns ofta 
maskingrupp eller planeringsgrupp. En planeringsgrupp kan även vara personell.  
 
Tillverkningen styrs av en central planeringsfunktion. Den har tillgång till samtliga 
maskinresurser och information om dess tidsåtgång för respektive operation. Tillverkningen 
delas upp i operationer och fördelas ut i planeringsgrupperna. Därefter sänds en order ut till 
verkstaden. En order bearbetas i en följd hos en specifik maskin eller maskingrupp och varje 
maskin kan ha en kö av olika partier som ska bearbetas (Aganovic & Jonsson, 2006). 
 
Material tillverkas och bearbetas i en maskingrupp och transporteras därefter till 
nästkommande maskingrupp. Flödet på produkten bestäms efter hur denna ska tillverkas och 
vilka resurser som krävs. Detta kallas för ett resursorienterat flöde. 
 
Flödena i den funktionella verkstaden blir ofta komplexa i och med att produkter under 
tillverkningsprocessen skickas kors och tvärs mellan maskingrupperna, se figur 3.2 nedan. 
Detta leder till flera köbildningar, långa och osäkra genomloppstider samt att mycket av 
kapitalet binds i produkter i arbete (Olhager, 2000). 
 
En fördel med denna typ av produktionsprocess är att variant- och resursflexibiliteten är hög. 
Utrustningen är många gånger inte knuten till en viss typ av produktgrupp och kan med fördel 
omstruktureras vid behov, t ex med nya operationsföljder (Axelsson et al, 2008). 
 
En funktionell verkstad är ofta mångfunktionell med yrkesskickliga maskinoperatörer som 
kan betjäna en eller flera maskiner. Variantfloran av produkter som kan produceras är stor och 
introduktion av nya produkter i produktionssystemet underlättas av verkstadens flexibilitet 
(Olhager, 2002). En hög och jämn maskinbeläggning på samtliga resurser eftersträvas. Detta 
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åstadkoms genom att alla maskiner finns tillgängliga för samtliga partier av produkter 
(Hågeryd et al 2005). 
 
Funktionell verkstad är en vanlig produktionsprocess för underleverantörer av komponenter 
till större företag. Produktionstypen är också användbar hos mindre verkstäder som 
specialiserat sig på en viss typ av produkter där efterfrågan är ojämn med tiden och 
kvantiteten på produkterna skiftar (Olhager 2000).  
 

 
 
Figur 3.2 Exempel på en funktionell verkstad. De röda pilarna visar hur tillverkningsföljden av 

produkten skapar kors- flöden vid transport mellan olika planeringsgrupper.  
 

3.4.3 Flödesgrupp 
En flödesgrupp har alla resurser som krävs för att tillverka en produkt eller produkter med 
likartad operationsföljd. Tillverkningen är organiserad efter produktflödet och inte efter 
korsflöden så som i den funktionella verkstaden (Aganovic & Jonsson, 2006). Denna 
produktionsprocess är produktorienterad istället för maskinorienterad. Syftet med den 
flödesorienterade verkstaden är att: 
 
Skapa korta och enkla transportvägar, förkorta och få pålitligare genomloppstider, minska 
kapitalbindningen samt att förenkla planeringen. Produkter som har liknande 
bearbetningsordning kan samproduceras i en flödesgrupp, dessa blir då en produktgrupp 
(Olhager 2000). Maskinerna i flödesgrupperna sköts av ett arbetslag som ofta är färre än 
antalet maskiner.  
 
Genomloppstiden i flödesgruppen styrs av den dyraste resursen som bör beläggas med hög 
kapacitet (Hågeryd et al 2005). Maskinen blir då styrande och planeringen utgår från denna. 
Resterande maskiner blir kompletteringsmaskiner till den styrande maskinen. Detta medför att 
resursutnyttjandet av många maskiner i flödesgruppen blir låg (Olhager 2000). För att en 
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flödesgrupp ska vara kostnadseffektiv bör antalet produktvarianter vara lågt, däremot bör 
produktionsvolymen vara hög (Axelsson et al, 2008).     
 
 

 
 
Figur 3.3 Exempel på en flödesorienterad verkstad.  
 

3.4.4 Lina 
En produkt eller en produktgrupp med ett begränsat antal varianter och som har en hög och 
jämn efterfrågan kan tillverkas längs med en lina. Produktionsprocessen är produktorienterad 
och passar till standardiserade produkter som ska massproduceras (Olhager 2000). Man skiljer 
på produktion vid stel lina och produktion vid omställbar lina. Den stela linan har 
bearbetningsstationer placerade längs med ett transportband som förser stationerna med 
detaljer i den ordning som de ska tillverkas (Hågeryd et al 2005). Tillverkningen är balanserad 
tidsmässigt (taktad) och takten bestäms av den station som har den längsta 
tillverkningscykeln. En omställbar lina används oftare idag eftersom den är mer flexibel och 
klarar att tillverka flera olika varianter av en produkt. Maskinstationerna kan vara numeriskt- 
(NC) eller CNC – styrda. De kan programmeras om för att tillverka olika varianter av en 
produkt eller ändra konstruktionen på en befintlig produkt (Aganovic & Jonsson, 2006). 
 
Utnyttjandegraden vid bearbetningsstationerna är hög och till skillnad mot en funktionell 
verkstad, där processtiden endast utgör någon procent av genomloppstiden, är den 
värdeskapande tiden en större del av den totala genomloppstiden (Axelsson et al, 2008). 
 

3.4.5 Kontinuerlig tillverkning 
Denna tillverkningsprocess ses som en enhet där material flödar in och produkter flödar ut. 
Dessa produkter mäts ofta inte i antal utan i liter, meter eller ton och produktionsprocessen 
används till exempel vid framställning av olja, bensin, tyg eller inom pappersindustrin. 
Produkterna tillverkas i stora volymer och antalet produktvarianter är ofta kraftigt begränsade 
(Olhager 2000). 
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3.5 MPS- system  
Material och ProduktionsStyrning är en sammanfogning av materialplanering och 
produktionsplanering. Före 60- talet låg fokus på att planera produktionssystemen, idag 
inriktar företagen sig mera på att styra och reglera förhållandena i systemet (Hågeryd et al 
2005).     
 
Styrning baserad på planering används ofta inom tillverkande företag. Metoden går i korthet 
ut på att planera och styra produktionen utefter de kundorder företaget för tillfället har samt 
tror sig få (Axelsson et al, 2008). Från denna metod kan bl.a. följande information fås ut:  
 

• Råmaterial och komponenter som ingår för tillverkning. 
• Inköpsdatum för råmaterial samt ingående komponenter.  
• Datum för start av tillverkning. 

 
I systemen finns även information om operations-, ställ- och ledtid för specifika 
maskinresurser som ligger tillgrund för planeringen av produktionsstart (Axelsson et al, 
2008).  
I dag finns flera olika mjukvaror för MPS- system, några exempel är Monitor, Movex och 
SAP R3. 

Figur 3.4 In- och utdata för Materials Requirements Planning- (MRP) processen som ofta 
benämns MPS- processen i Sverige. Efter (Axelsson et al, 2008).      

 

3.6 Resurssnål tillverkning 
Henry Ford tog 1913 fram den första produktionslinan med mål att tillverka bilar snabbt och 
till en låg kostnad. För att genomföra detta krävdes det bl.a. fokus på korta ledtider, 
sparsamhet och arbetsuppdelning genom hela kedjan (Bicheno 2006). I mitten av 1930- talet 
utvecklas i Japan grunderna till det som idag kallas TPS, Toyota Production System. Systemet 
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A B C

Kanban- order         Kanban- order            Order 

utvecklades av bilföretaget Toyota och bygger på att hanteringen av resurser såsom 
utrustning, människor och material används på effektivaste sätt. Strukturen skapades av 
Taiichi Ohno, produktionstekniker på Toyota. Med inspiration från de amerikanska 
självbetjäningsaffärerna, där Taiichi såg kopplingar mellan sättet kunden handlade och hur 
produktionen kunde styras, införde han ett produktionssystem som sker mot efterfrågan av 
kunden. Kopplingarna var att:  

 
• Kunden erhöll det han önskade eller var i behov av. 
• Kunden fick leverans i den tid som efterfrågats. 
• Kunden fick den kvantitet han efterfrågade. 

 
Detta system ledde till vad man idag kallar det dragande tillverkningssystemet (Hågeryd et al 
2005). Tillverkningen påbörjas då efterföljande led hämtar detaljer från föregående led. Detta 
sker då ett behov av en produkt har uppstått. Principen tillämpas tillskillnad från att 
föregående led levererar till nästkommande led enligt tillverkningsplanen. Beordringen bakåt i 
produktkedjan sker med s.k. kanban- kort (Olhager 2000).  
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3.5 Kanban- principen. A, B och C är led i tillverkningen. Efter (Aganovic & Jonsson 2006). 
 

3.7 Just in time och Jidoka 
Den Japanska produktionsfilosofin har sedan 70- talet, då rapporter om Toyotas 
produktionssystem studerats, väckt intresse i flera industriländer. Japanska företag har de 
senaste decennierna lyckats reducera produktionskostnaderna samt ökat kapitalomsättnings- 
hastigheten kraftigt. Detta har lett till att produktiviteten i dessa företag har stegrat. Detta är 
ett resultat av att lagernivåerna har minskats, genomloppstiderna förkortas, kassaktioner 
reduceras. Dessutom har de administrativa kostnaderna minskats tack vare ett enklare 
informationssystem (Olhager 2000).  
 
Just in time, eller JIT, bygger på konceptet att endast tillverka det som behövs, när det behövs 
samt att tillverka i den kvantitet som behövs. Företag som tillämpar JIT- filosofin har ett 
minskat antal PIA vilket medför ett känsligare produktionsflöde vilket lättare signalerar om 
eventuella produktionsproblem uppstår. För att JIT- produktion ska fungera krävs i regel att 
produkterna dras eller sugs genom tillverkningen. Ett enkelt system för att åstadkomma detta 
är införandet av tidigare nämnda kanban- princip.  
 
Förbättringsarbeten såsom kortare ställtider, mindre partistorlekar, kortare ledtider, 
flödesorienterad tillverkning är några av de punkter som krävs och ständigt måste förbättras 
för att ett JIT- system skall fungera (Hågeryd et al 2005). 
 
Jidoka innebär att ett tillverkningssystem inte ska kunna tillverka defekta produkter. En 
kontroll som identifierar defekta detaljer måste finnas. Kontrollen ska stoppa produktionen 
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vid upptäckt av en defekt detalj för att inte överproduktion av defekta detaljer ska kunna ske. 
Vid produktionstopp analyseras och åtgärdas felet omedelbart (Hågeryd et al 2005). 
 

3.8 Lean produktion 
Med Lean produktion, eller resurssnål produktion, menas det att ett företag endast använder 
de resurser som är nödvändiga för produktionen. Det betyder inte att resurserna ska 
minimeras utan att de ska användas effektivt. Resurssnål produktion syftar därmed till att 
identifiera och eliminera de steg eller aktiviteter i processen som inte tillför eller skapar något 
värde i produktionskedjan (Olhager 2000). Womack och Jones (1996) skrev i boken Lean 
Thinking om de fem grundläggande principerna i Lean produktion. Dessa fem punkter återges 
i boken Ny verktygslåda för Lean (Bicheno 2006) och är följande:  
 

3.8.1 Kundtillfredsställelse 
Ett företag bör arbeta aktivt för att verkligen veta vad kunden efterfrågar och vilka krav som 
kunden ställer. Det innebär kartläggning av kunden och eventuellt efterföljande företag och 
processer i tillverkningskedjan.  
 

3.8.2 Identifiera värdeflödet 
Den andra punkten syftar på att värdeflödet ska kartläggas, med andra ord ska hela processen 
kartläggas, från råmaterial till färdig produkt enligt Womack & Jones (1996). Identifieringen 
ger underlag till rationaliseringar av flödet och den totala tillverkningsprocessen och bör 
utföras innan effektivisering av specifika operationer sker. Följs denna turordning undviker 
företaget att fokusera på enskilda moment som senare efter omorganisation ändå blir 
överflödig (Hallgren & Ohlsson 1992).  
 
Identifiering av värdeflödet kan utföras med hjälp av ett antal olika verktyg eller 
analysmetoder. Gemensamt syftar dessa till ökad kännedom om den egna 
tillverkningsprocessen. Nedan följer två exempel på analysmetoder. 

 

Processflödesschema  
Metoden är till för att dokumentera aktiviteter och steg i tillverkningsprocessen för att på ett 
enkelt sätt kunna identifiera potentiella processförbättringar (Olhager 2000). I ett 
processflödesschema kan en artikels operationsstruktur brytas ned i detaljnivå där varje 
operation eller aktivitet redovisas. Schemat kan vara väldigt omfattande beroende på vad 
syftet är. Operationstider, ställtider och transportsträckor genom verkstaden är exempel på vad 
som kan tas med i schemat, se figur 3.1.  
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  Processflödesschema     Objekt: Kretskort     
                    

STEG BESKRIVNING 
     

Tid (h) 
Avstånd 
(m) Värdekod 

1 I förråd       X   40   ? 
2 Till automatmontering   X         60 I 
3 Vid automatmontering       X   6   I 
4 Automatmontering X         2   V 
5 Till manuell montering   X         5 I 
6 Vid manuellmontering       X   8   I 
7 Manuell montering X         2   V 
8 Till kontroll   X         70 I 
9 Vid kontroll       X   4   I 
10 Kontroll     X     4   S 
11 Till våglödning   X         70 I 
12 Vid våglödning       X   4   I 
13 Våglödning X         4   V 
14 Till komplettering   X         10 I 
15 Vid komplettering       X   8   I 
16 Komplettring X         4   V 
17 Till test   X         5 I 
18 Vid test       X   20   I 
19 Test X         8   S 
20 Till föråd    X         60 I 
  Summa 5 7 1 7   114 280   

 
Tabell 3.1  Exempel på ett processflödesschema. Symbolerna i schemat beskriver om processen 

är en operation, transport, kontroll, lagring eller hantering. Värdekoden visar om 
operationen är värdeskapande (V), ej värdeskapande (I), stödjer värdeskapande 
process (S) eller har okänd värdeeffekt (?). Efter Olhager (2000).   

 

Värdeflödesanalys och värdeflödeskarta 
Syftet med en värdeflödesanalys är att kartlägga materialflödet samt informationsflödet för en 
produkt hela vägen från kundorder till leverans. Informationen kan sedan redovisas grafiskt 
med en värdeflödeskarta där enkla symboler och pilar används för att visa hela 
produktionsförloppet. Även informationsflöden, både manuella och datoriserade, redovisas 
grafiskt. En box symboliserar ett processteg och i denna kan relevant data som t ex ställtider 
och batchstorlek fyllas i. Om det finns mellanlager mellan processtegen så visas det med en 
triangel mellan boxarna. I triangeln kan liggtid och lagersaldo fyllas i. Materialflödets riktning 
visas med pilar. Även informationsflöden såsom en kundorder mellan kund och leverantör 
ritas med pilar. För att beskriva in- och utleveranser av material eller produkter kan lastbilar 
användas som symbol. Längst ner på kartan läggs en tidslinje in som beskriver 
tillverkningstiden för de olika stegen i processen. Man kan skilja på värdeskapande - och icke 
värdeskapande tid i tidslinjen (Bicheno 2006).  
 
En värdeflödeskarta bör först upprättas för nuläget. När brister och förbättringsåtgärder har 
identifierats kan en ny karta skapas med önskvärd layout. 
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Fördelen med en värdeflödeskarta är att den är enkel att tyda samt redovisar mycket 
information, se figur 3.6. 
 
 

 
 
Figur 3.6 Exempel på en värdeflödeskarta.  
 

3.8.3 Jämna ut flödet 
Målet med en flödesutjämning är att få värdet att flöda (Bicheno 2006). För att genomföra 
detta bör batcher tillverkas i storlekar som förhindrar köbildning innan en operation. Stalk och 
Houts gyllene regel säger att ett värdeskapande steg aldrig ska försenas till förmån för ett icke 
värdeskapande steg. Man bör i ett företag sträva efter att tillverka produkter efter ett 
kontinuerligt flöde och i en jämn takt som styrs av efterfrågan från kunden. Takttiden är den 
tillgängliga arbetstiden per dag dividerad med efterfrågan från kund per dag. Takttiden kan 
regleras i verkstaden genom att ändra tillgänglig arbetstid. Arbetstiden är den faktiska tiden, 
planerade avbrott såsom underhåll eller raster måste inkluderas i denna (Bicheno 2006). 
 

3.8.4 Inför ett dragande produktionssystem 
Fjärde steget handlar om att produkten ska dras igenom tillverkningen och inte tryckas 
igenom. Med ett tryckande system läggs artiklar på mellanlager i väntan på att nästkommande 
operation. Ett dragande system minimerar mellanlagerna och därmed minskar även PIA. 
Produkterna tillverkas i den takt som kunden efterfrågar och levereras Just In Time. 
Reaktionstiden på förändringar i efterfrågan från kund blir snabbare med ett dragande system 
och därmed också mer flexibelt. För att införa ett dragande system inom tillverkningen kan 
Kanban- kort införas (Bicheno 2006).  
 

3.8.5 Bekämpa slöseri 
Slöseri, eller Muda på japanska, är motsatsen till värde enligt lean- filosofin. Ett företag bör 
arbeta aktivt med att öka andelen värdeskapande aktiviteter i förhållande till aktiviteter som ej 
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tillför något värde ur kundens synvinkel. En kund är villig att betala för en metallplåt som 
skärs, bockas, svetsas och målas. Kunden betalar däremot inte för väntetid, omarbetning av 
defekt detalj eller en extra inventering (Pascal 2002).  
 
Ej värdeskapande tid kan å andra sida delas upp i en del som är nödvändig för nuvarande 
produktion och i en del som endast är rent slöseri (extra.ivf.se). Taiichi Ohno, grundare av 
JIT- filosofin, menar att det finns sju typer av slöserier (Bicheno 2006):    
 

Överproduktion 
Det absolut största slöseriet som sker i en verkstad enligt Ohno är utan tvekan överproduktion. 
Med överproduktion menas det att produkter tillverkas i för stor mängd, för snabbt eller för 
säkerhets skull. Enligt Pascal (2002) är överproduktion roten till all form av slöseri som 
förekommer. 
Att överproducera medför en onödigt lång led- och lagertid, detta medför att fel inte upptäcks 
i tid och att arbetstempot blir ojämnt. Överproduktion är inte ovanligt, enligt Bicheno (2006) 
behöver inte människor uppmuntras till att överproducera, ofta görs det ändå för säkerhets 
skull.  
 

Väntetid 
Näst största slöseriet i en industri är enligt Bicheno (2006) väntan. Material som inte befinner 
sig i rörelse eller arbete i en verkstad är ett tydligt tecken på slöseri. Väntetider är direkt 
kopplat till ledtider och därmed också kopplat till viktiga delar såsom kundnöjdhet och 
konkurrenskraft. Slöseri med väntetid är även att arbetare går sysslolösa eller väntar på nya 
arbetsuppgifter.  

 

Onödiga transporter 
Att flytta material eller produkter i onödan anses också som slöseri. Att transportera och 
hantera produkter för mycket ökar sannolikheten för slitage och att något ska skadas Bicheno 
(2006). Genom att flytta ihop och integrera operationer med hjälp av genomtänkta 
flödeslayouter kan onödigt transportarbete elimineras (Hallgren & Ohlsson 1992).  

 

Felaktiga processer 
Maskiner och processer som inte kan undgå produktion av felaktiga detaljer eller ej lever upp 
till korrekt standard är enligt Bicheno (2006) en del av slöseriet med felaktiga processer. Att 
helt förlita sig på stora dyra maskiner istället för flera mindre kan leda till en press på att 
resursen måste köras konstant och därför på ett felaktigt sätt. Bicheno säger att man bör för 
ändamålet använda minsta möjliga resurs som klarar den efterfrågade kvantiteten.  Hallgren & 
Ohlsson (1992) menar att ändring i konstruktion och eventuellt byte av material kan eliminera 
felaktiga processer eller operationer.  
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Slöseri med lager 
Det finns tre sorters lager; lager av råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter. Lager 
i sig ökar ledtider för tillverkningen, tar upp yta och plats samt försvårar upptäckt av 
felproducerade detaljer menar Bicheno (2006). Om tillverkningen i företaget sker efter en 
tryckande modell uppstår ofta mellanlager samt flera buffertar vid varje maskinresurs. Genom 
införande av JIT- leverans samt skapa ett sug genom tillverkningen kan slöseri med lager 
elimineras.  

 

Onödiga rörelser 
Att flera gånger per dag utföra krävande, ej ergonomiska rörelser, sliter inte bara på kroppen 
utan har även en effekt på kvaliteten av tillverkade produkter. Med genomtänkta layouter på 
arbetsplatsen och med ergonomiskt utformade arbetsinstruktioner höjs kvaliteten för arbetaren 
och tid kan sparas.  
 

Slöseri med defekta produkter 
Produkter med fel och brister kostar pengar, dels internt i form av kassaktioner, omarbetning 
av detaljer, dels externt i form av garantier, service och inte minst eventuellt förlorande av 
kunden Bicheno (2006).  
 

3.9 SMED –analys 
Denna analys är till för att minska omställningstiderna i produktionen. SMED står för Single 
Minute Exchange of Die och utvecklades av japanen Shiego Shingo efter att han hade fått i 
uppdrag att halvera ställtiden i en press. Shingo utformade en metod för denna analys i olika 
steg. Stegen är följande: 

 
- Studera nuläget 

Tider och arbetssätt studeras vid omställningen. Dessa data ligger till grund för att 
kunna se och genomföra förbättringar. 
 

- Separera 
Skilj på inre och yttre ställtid. 
 

- Omfördela/flytta ut 
Utför så mycket av omställningsarbetet som är möjligt medan maskinen eller 
processen är igång. 
 

- Minimera 
Minska både den inre och yttre ställtiden, men fokusera främst på den inre. 
 

- Analysera den kritiska linjen 
Linjen dras där yttre ställtid blir inre ställtid.  

 
(Aganovic & Jonsson 2006). 
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4 Nulägesbeskrivning 
 

4.1 Maskinpark och verkstadslayout 
CH Industry har maskinparken fördelad på 11 800 kvm verkstads- yta. Maskinparken består 
förutom av maskinresurser även av monteringsavdelning, mätrum, förråd samt 
färdigvarulager. Nedan ges en överskådlig layout av företaget. Specifika maskinresurser samt 
mellanlager visas ej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Layout på CH Industrys verkstadsdel.  
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Tabell 4.1  Benämning av resurs, planeringsgrupp samt gruppindelning. 
 
 

4.1.1 Laserskärare 
När denna rapport skrivs är installation av två nya laserskärare i gång. I samband med detta 
flyttas även laserparkavdelningen, se bilaga 1. I den gamla laserparkavdelningen finns tre 
stycken Bystronic laserskärare. Den äldsta är från 1995 och den senaste från 1998. Effekten 
på två av laserskärarna är på 3,5 kW och den tredje är på 2,8 kW. Man skär i tjocklekar från 
0,3 mm upp till 16 mm. 
De nyinstallerade laserskärarna kommer också från Bystronic. Ena modellen är en Bysprint 
3015 från 2006 med en skäreffekt på 3 kW. Den andra modellen är en Bystar 3015 från 2007 
på 6 kW. De nya laserskärarna skär snabbare och klarar tjockare material.  
 
 

 Planeringsgrupp  Benämning 

 10 Kapning 
Ämnesgrupp 33 Laser 
 35 Stans Vipros skak 
 36 Stans  Vipros  plock 
   
Blästergrupp 20 Blästring 
 21 Slungblästring 
   
Oxid/ 25 Oxidborttagning 
Kantbrytning 26 Kantbryttning 
   
Bearbetningsgrupp 56 Manuell Fleroperation 
 57 Automatiserad 

Fleroperation 
   
 90 Manuell Bockning 
 91 Manuell Bockning Ursviken 
Plåtgrupp 906 Robotbock MRC 
 907 Robotbock XRC1 
 908 Robotbock XRC2 
   
 40 Manuell Svetsning 
 42 Robotsvets MRC 
Svetsgrupp 43 Robotsvets NX1 
 44 Robotsvets NX2 
 45 Robotsvets XRC 
 46 Robotbock NX3 
   
Montering 150 Montering 
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Laserskärarna är även enkla att serva och underhålla, men kräver det i en större omfattning än 
de äldre laserskärarna. Företaget behåller en av de äldre laserskärarna från 1998 för en fortsatt 
hög produktionstakt. 
 

  
 
Figur 4.2 Nya Laserskärarna.  

4.1.2 Stans 
I dag finns två stycken Amada 358 King stansmaskiner på CH Industry. Båda är utrustade 
med höglager och har en stanskapacitet på 30 ton vardera. Stansarna klarar stansning av 3 mm 
tjocka plåtar. Verktygsmagasinen rymmer 58 stycken stansverktyg.  
Plocksystemen är olika på stansarna, den ena är utrustad med plockarm som själv packar 
stansade detaljer på pall. Den andra har en funktion som skakar ut detaljen från plåten efter 
stansningen, detta är fördelaktigt vid produktion av små detaljer. De flesta artiklar kan stansas 
i maskin med skakfunktion, men större detaljer som ska staplas på pall körs med fördel i 
plockarms- stansen. En funktion för kantbrytning finns i stansmaskinerna, används funktionen 
blir den totala operationstiden ca tre gånger längre. 
Det som begränsar möjligheten för en stansoperation är olika typer av komplexa radier, dessa 
operationer körs istället i laserskärare.  
 

4.1.3 Robotbock 
Totalt tre stycken robotbockceller finns idag på företaget. Samtliga robotar är 6- axliga och 
kommer från Motoman. Robotarmen är i sin tur fästa på en extern axel med stor svängradie. 
Robotarna är utrustade med flertalet varianter av gripdon såsom magnet, gripklo och vacuum.  
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Två stycken 80 tons och en 50 tons kantpress från Amada används i cellerna. Ordrar som ska 
tillverkas i stora serier körs med fördel i robotbockarna.  
 

 
 
Figur 4.3 Robotbockningscell   

4.1.4 Manuell bock 
Denna avdelning är uppdelad i två planeringsgrupper, en maskinell och en personell. I den 
sistnämnda har operatören mycket god kunskap inom bockning. Maskinen som används är en 
80 tons Ursviken från 1986. Denna kantpress har enklare fästsystem för bockverktyg och 
tillverkning av egna verktyg går både snabbt och är kostnadseffektivt. I Ursviken utför 
operatören ofta bockningar som är mer komplexa och därför kräver en rad olika uppsättningar 
av specialverktyg.     
På manuella bockavdelningen finns även två 220 tons Amada kantpressar. Mindre partier, 
små detaljer och ”standardbockningar” är arbeten som utförs manuellt. Även kantpressningar 
som kräver större presskraft utförs manuellt.   
 

4.1.5 Fleroperation  
En Mazak Nexus 6000 från 2003 används för TO med stora produktionsvolymer samt tunga, 
svåra uppsättningar. Mazaken är utrustad med en 3-axlig spindel och har plats för 80 verktyg i 
magasinet. Arbetsstycket kan vridas i 360 grader i fixturen innan operationen påbörjas. 
Arbetsområdet i Mazaken är på 800 X 800 X 800mm och den totala vikten på arbetsstycket 
inklusive uppsättning med fixtur får uppgå till ett ton. Flertalet av alla operationer i maskinen 
är borrning och gängning men även fräsning och brotschning förekommer.  
I samma del av verkstaden finns även planeringsgruppen för manuellt skärande bearbetning. 
Operationer som utförs manuellt är borrning, gängning, excenterpressning, riktning, stämpling 
mm. Mazaken klarar merparten av dessa operationer, men vid mindre serier och enklare 
operationer är det ofta inte värt att använda maskinresursen pga. lång ladd- och 
uppsättningstid.  
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4.1.6 Oxidborttagning och kantbrytning 
Oxidborttagning är nödvändig på detaljer som ska ytbehandlas, t ex målas. Oxiden bildas på 
kanten av en laserskuren plåt. En oxidborttagare av modell Lissmac från 2005 används för 
borttagning av oxid. Maskinen är utrustad med metallborstar som tar bort oxiden med 
svepande rörelser både över och underifrån. Lissmacen klarar att avlägsna oxid på upp till 
20mm tjocka metalldetaljer.    
Ytterligare en Lissmac från 2005 finns på företaget. Denna är utrustad med slipklossar på 
samma sätt som i oxidborttagaren. Maskinen används för att bryta vassa kanter på tidigare 
stansade plåtdetaljer.  
Processen för de båda maskinresurserna är snabb och flexibel, maskinen ställs lätt om för 
bearbetning av detaljer med olika tjocklekar. 
 

4.1.7 Robotsvets 
CH Industry har totalt fem stycket robotsvetsceller. Samtliga celler består av 6- axliga 
svetsrobotar från Motoman där några är uppgraderade med Cold Metal Transfer, CMT, som 
ger loppfri svetsning. 
Tre av cellerna är av typen robot –twinceller där två stycken robotar jobbar tillsammans eller 
parallellt med varandra.      
Robotcellerna är utrustade med en- eller tvåaxliga dubbelstations lägesställare. Lägesställaren 
håller upp fixturen med arbetsstycket framför robotarmen och kan under operation vridas för 
bättre åtkomlighet. 
Utnyttjandegraden på samtliga robotsvetsceller eftersträvas att vara så hög som möjligt. De 
flesta svetsjobb kan köras i robotsvetsen.  
 
 
Ordrar som ska tillverkas i större kvantiteter eller har långa operationstider placeras med 
fördel i robotsvetsen. Begränsningarna sätts av presskraften på bockarna samt tyngden på 
detaljen som robotarmen ska klara att hantera.  
 

 
 
Figur 4.4 Twin- robotsvetscell med enaxlig lägesställare.  
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4.1.8 Manuell svets 
I den manuella svetsavdelningen finns flertalet arbetsstationer. Varje station är utrustad med 
TIG och MIG –svetsar. Svetsning, häftning och bultskjutning är några av de operationer som 
utförs manuellt. Till största del utförs svetsjobben som en del i tillverkningen av färdig 
produkt, men även fixturer, reparationssvetsning och svetsning i mer komplicerade material 
utförs manuellt. 
 

4.1.9 Mätrum 
På företaget finns två mätrum, ett för kontroll av bockade produkter samt ett för mätning av 
samtliga artiklar. I det sistnämnda mätrummet utförs flera typer av mätningar och kontroller. 
Det mest frekvent förekommande arbetet är första- och sista bit- kontroll som utförs på varje 
tillverkningsorder. Kontrollen utförs för att upptäcka eventuella felaktigheter på ordern. 
Upptäcks fel stoppas produktionen för identifiering av fel samt åtgärd.  
Utfallsprov genomförs på varje förstagångsorder samt på ordrar som inte tillverkats på länge. 
Liknande mätningar görs på prototyper och efter godkännande från kund kan tillverkning av 
produkten påbörjas. I mätrummen utförs även kontroll av samtliga mätdon. Mätdonssystemet 
ATIVA talar om vad, när och hur kalibreringen ska göras.  
Utrustning som används för mätning är bl.a. en sjuaxlig 3D mätarm och en 2D Laser QC. 
Mätarmen är kopplat till datasystemet PC DEMIS som enkelt kan göra mätkontroller av 
importerade CAD ritningar.             

4.2 Produktionsprocess 
Nuvarande produktionsprocess är idag på CH Industry utformad som en funktionell verkstad. 
Verkstaden är indelad i en ämnesgrupp, bearbetningsgrupp, svetsgrupp, plåtgrupp, montering 
mm. Grupperna är i sin tur uppdelade efter funktionen på respektive resurs. Dessa grupper 
benämns planeringsgrupper och kan både vara en enstaka maskin eller en grupp liknande 
maskiner. Vissa av planeringsgrupperna i företaget är även personella. Vid 
planeringsgrupperna finns det ett mellanlager samt oftast ett lager för förvaring av fixturer och 
verktyg.  
För att planera och styra tillverkningen använder CH Industry sedan 2000 MPS- systemet 
Movex.  
 

4.3 Beredning och mottagning av order 
Ordrar kommer till CH Industry och behandlas på olika sätt. En order på tillverkning av en 
helt ny produkt tas emot manuellt via mail eller fax. En större tidigare tillverkad order tas 
emot med ett EDI –system. EDI står för Electronic Data Interchange och är ett standardiserat 
sätt att skicka digitaliserade affärsdokument mellan företag.   
 
Beredning av nya artiklar sker i samspråk med produktionstekniker, verkstadsansvarig samt 
material- och inköpsplanerare. Tillvägagångssätt samt möjlighet att tillverka en order avgörs 
och därefter tas underlag för operationstider och produktstrukturer fram. Simulering av 
operation kan göras i vissa av maskinresurserna t ex laser, stans och även i robotsvets om 
komplicerad svetsning krävs. Simuleringen ger en exakt tid för varje specifik operation. När 
simulering av andra maskinoperationer ej finns att tillgå och oklarheter uppstår, överlägger 
beredningsgruppen med operatör om tidsåtgång samt tillvägagångssätt. Ett kostnadsförslag på 
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ordern tas fram med hjälp av ett offertunderlag och skickas tillsammans med produktkalkylen 
tillbaka till kund i väntan på ett godkännande.      
 
När en produkt har producerats finns underlag för tillverkning och ledtider sparade i Movex.   
När en leveransplan på produkten sedan skickas från kund görs den det via EDI –systemet. På 
detta sätt undviks onödig pappershantering och risken för fel minskar. En kontroll mot 
föregående leveransplan utförs för att säkerställa att inga avvikelser eller tillägg på ordern har 
gjorts. Om så är fallet ändras om möjligt den ursprungliga ordern, annars bereds 
kompletterande order. En leveransplan kan sträcka sig över en flerårsperiod och är uppdelad i 
olika faser. I första delen av leveransplanen är ordern skarp, en tillverkningsorder, TO, är 
släppt till verkstaden av order- och inköpsplanerare och har statusen 1 i Movex.  
 
I nästa fas ger kunden CH Industry ett materialbemyndigande inom en tidsperiod, detta ger 
CH rätt att beställa hem material efter egen prognos. Kunden binder sig att betala för det 
ingående materialet under tidsperioden även om ordern bryts i förtid, i Movex har denna 
tidsperiod status 3.  
Sista delen av leveransplanen är på prognos av kunden, markeras med status 4 i Movex. 
Kunden kan bryta ordern utan att vara betalningsskyldig. Vartefter leveransplanen fortgår 
ändras statusen från materialbemyndigande till skarp och från prognos till 
materialbemyndigande.  
Kundorderpunkten ligger således olika långt fram i produktionsprocessen. Konstruktion mot 
order, KMO, tillämpas vid tillverkning av ny produkt. Tillverkning mot order, TMO, sker vid 
prognosstyrda leveransplaner. 

4.4 Produktionsplanering 
Planering av tillverkning sker både framåt och bakåt i tiden. Bakåtplanering tillämpas på TO 
som följs av en leveransplan. I det fallet har kunden gett en tidpunkt för när ordern ska vara 
leveransklar, CH Industry planerar med vetskap om ledtid bakåt i tiden när tillverkningsstart 
ska ske. Framåtplanering görs mot tillverkning av helt ny produkt samt mot tillverkning av en 
mindre TO. Planeringen görs i Movex mot obegränsad kapacitet på maskinresurserna.  
 
När ordern har blivit godkänd av order- och inköpsplanerare släpps en TO till respektive 
planeringsgrupp. Svetsordrar släpps direkt till produktionssamordnare som planerar och 
prioriterar följdordningen för samtliga robot- och manuella svetsjobb. Övriga 
planeringsgrupper följer tillverkningsordningen på körschemat som visas i Movex. 
Produktionssamordnaren har även till uppgift att förflytta och omfördela ordrar om en resurs 
blir överbelastad. Stans- och laserskärningsoperationernas startdatum, och i vissa fall även 
starttid, stämplas in i MPS –systemet. De är därför lättare att överblicka än övriga TO som 
bara rapporteras när TO är färdig. I samband med rapport om färdig TO i Movex skrivs även 
antal kassaktioner in samt aktuellt saldo vid ett eventuellt saldofel från föregående reurs. 
Målsättningen är att tillverkningen ska följa körschemat i MPS –systemet, men ibland frångås 
detta då eftersläp och andra förseningar är förekommande.       
 

4.5 Material och anskaffningsprocess 
Den största delen ingående råmaterial är vanlig stålplåt i tjocklekar från 0,7mm upp till 
25mm. Rostfri plåt, tårplåt samt aluminiumplåt köps också in, men inte i samma omfattning 
som stålplåt. Leverantör av råmaterial är bl.a. Tibnor som levererar tunnare plåt samt SSAB 
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som levererar grövre plåt. Förutom råmaterial köps även halvfabrikat såsom rör och stångstål 
in, leverantörer är bl.a. Eskilstuna Handelsstål AB och även Tibnor. 
För att säkra produktionen har CH Industry alltid ett säkerhetslager på några ton för varje 
specifik plåtdimension. Avtal för garanterad leverans finns, tunnplåt ska kunna levereras inom 
10 dagar och grövre plåt inom 6-8 veckor.     
Inköp av råmaterial görs av order- och inköps planerare. När en tillverkningsorder på en 
tidigare producerad artikel har registrerats signalerar MPS- systemet automatiskt ett eventuellt 
inköpsbehov. Förslag på kvantitet görs även av MPS –systemet som styrs mot planeraren. En 
del kunder har krav på att specifika material och köpartiklar används, annars är det upp till 
order- och inköpsplanerare att hitta passande material till rätt pris. 
 

4.6 Kunder  
Detta år (2009) räknar CH Industry med att antalet kunder uppgår till ca 150 stycken. 
Merparten av kunderna är återkommande, men ett fåtal av dessa lägger endast en order på 
någon enstaka beställning.  
Företagets största kunder återfinns inom tung fordonsindustri, anläggningsmaskiner samt 
telekom. CH Industry är underleverantör åt Scania, Ericsson, Komatsu och åt Volvo som bl.a. 
tillverkar lastare och dumprar.  
Kunderna är jämt uppdelade på CH Industrys två order- och inköps planerare. 
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5 Problemanalys  
 

5.1 ABC- analys på CH Industry 
I slutet på sommaren genomförde CH Industry en ABC- analys på hela artikelsortimentet. 
Analysen syftar till att för företaget klargöra vilka idag tillverkade produkter som står för den 
största omsättningen. Företaget klassificerar artiklarna efter volymvärde som är den årliga 
förbrukningen multiplicerat med försäljningspriset. De artiklar som har högst volymvärde fick 
A- status och resterande artiklar fick B- eller C- status.  
Under arbetets gång har listan på A- klassificerade artiklar ändrats. Analysen bygger, som 
tidigare nämnts, på volymvärde för enskilda artiklar. Den årliga produktionen har delvis 
grundat sig på faktisk försäljning under första hälften av året samt på prognos för resterande 
halvår. Till en början var antalet A- klassificerade artiklar runt 50 stycken, men efter vidare 
genomgång så föll antalet artiklar till 40 stycken. Orsaken till bortfallet beror främst på att 
artiklar precis blivit inaktuella för produktion men även att leveransplaner ändrats med tiden.       
 
Ungefär 20 % av det totala produktsortimentet klassificerades som A- artiklar. Paretto regeln 
säger att 20 % av företagets produkter står för 80 % av omsättningen. För CH Industrys del 
stämmer regeln relativt bra. Författaren har dock i rapporten endast arbetat med A- artiklar 
och diagrammet nedan visar just dessa. Parettos regel åskådliggörs därmed inte i diagrammet 
men ger fortfarande en jämförelse i volymvärde mellan företagets viktigaste producerade 
artiklar. Vid tidpunkten för arbetet är det uppskattade antalet produkter som tillverkas på 
företaget runt 150 stycken, därmed verifieras 80/20- eller Parettos regel. 
 

Figur 5.1 Volymvärdeanalys av A- klassificerade artiklar.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Artikel

V
ol

ym
vä

rd
e

Artikel

Ackumulerat



    

26 

Artikel 

struktur Artikelnr: Benämning Ingår i:

Op. 
Struktur

Plan. 

grupp

Till. 

Plangrup

p Op. Ben.

Föreslg. 

maskin

Ställtid 

tim

Op. Tid 

min/st

Föreslg. 

kvantitet Årsbe. st

1 11111 BUKPLÅT "GUL LACK"L2/2st 80

2 22222 DISTANSRING 11111 10 Mtrl.Hämtning 320

2 33333 SVETSMUTTER M4M M12(SLÄT) 11111 10 Mtrl.Hämtning 160

2 44444 PLÅT 11111 10 160

3 55555 Plåt ämne 44444 10 Mtrl.Hämtning

3 Plåt ämne 55555 20 20 57 2057 Blästring 0 0 40 160

3 Plåt ämne 55555 30 57 40 5740 BORRNING MAZAK 0 0 40 160

2 66666 PLÅT 11111 10 80

3 3000X1480X8 DOMEX 355 MC B      T=866666 10 Mtrl.Hämtning

3 PLÅT 66666 10 33 90 3390 Laserskärning 0 0 24 80

3 PLÅT 66666 20 90 40 9040 AMADA 220 + URSVIKEN 0 0 24 80

2 77777 FÖRSTÄRKNING 11111 10 80

3 3000X1480X12 DOMEX 355 MC B    T=1277777 10 Mtrl.Hämtning

3 FÖRSTÄRKNING 77777 10 33 40 3340 Laserskärning 0 0 24 80

2 88888 MUTTERPLATTA 11111 10 160

3 3000X1480X8 DOMEX 355 MC B      T=888888 10 Mtrl.Hämtning

3 MUTTERPLATTA 88888 10 33 40 3340 Laserskärning 0 0 60 160

1 11111 BUKPLÅT "GUL LACK"L2/2st

2 BUKPLÅT "GUL LACK"L2/2st 11111 10 40 21 4021 SVETSNING Manuell 0 0 12 80

2 BUKPLÅT "GUL LACK"L2/2st 11111 20 21 1615 211615 Slungbläst. Carlo Banfi 0 0 12 80

2 BUKPLÅT "GUL LACK"L2/2st 11111 30 1615 L 1615L GUL LACK Lego Proton 12 80

5.2 Kartläggning av A- klassificerade artiklar 
Syftet med arbetet är att kartlägga tillverkningsflödena genom verkstaden för att skapa ett 
enkelt hjälpmedel för utveckling och förbättring av produktionsprocessen på CH Industry. Att 
identifiera värdeflödena i tillverkningsprocessen är ett av fem steg i strävan efter en resurssnål 
produktion. Kartläggningen ger en helhetsbild av produktionen från råvara till leverans åt 
kund. Enligt Hallgren & Ohlsson (1992) bör rationaliseringar av den totala 
tillverkningsprocessen ske innan effektivisering av specifika operationer påbörjas. En 
identifiering av flödena är således grunden, och är därmed ett förstasteg mot lean produktion.      
Steget är ett av de mest omfattande för en funktionell verkstad som CH Industry, där flera 
olika detaljer tillverkas på olika sätt och i olika seriestorlekar. Många TO är små och 
tillverkas endast i en serie (främst B- och C- artiklar). Många artiklar tillverkas även i större 
serier varje vecka och har en leveransplan på flera år framåt. Gemensamt för alla artiklar är 
dock att de tar operations- och ställtid för samtliga maskinresurser i anspråk samt att de 
tillsammans skapar komplexa tillverkningsflöden genom verkstaden.  
 
Kartläggningen av tillverkningsflödena utförs med hjälp av ett processflödesschema. I 
teoriavsnittet beskrivs analysmetoden och ett exempel ges. Exemplet visar hur en produkt 
vandrar genom tillverkningskedjan. Parametrar som transportväg, tid samt ett värdeskapande 
index illustreras. Processflödesschemat ger en tydlig bild över hela tillverkningsförloppet och 
eventuella förbättringsåtgärder kan lätt identifieras.  
 
Processflödesscheman används som analysmetod för att kartlägga samtliga 
operationsstrukturer i arbetet. Totalt struktureras 40 stycken A- klassificerade artiklar upp i 
ordning efter högsta volymvärde, detta görs i Microsoft Excel. Nedan visas hur 
processflödesschemat utformas.  
 

 
Tabell 5.1  Del av processflödesschemat och dess utformning. Exemplet visar en komplett artikels 

tillverkningskedja, från råmaterial till färdig detalj. Korrekta artikelnummer samt tider är 
endast för CH Industry. 
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Processflödesschemat har ett något annorlunda upplägg än det i teoriavsnittet. Artiklar som 
tillverkas på CH Industry har ofta flera ingående detaljer med flertalet operationsföljder, inte 
bara en komplett detalj som i exemplet. Tillsammans skapar de ingående detaljerna en 
komplett artikel.  
 
För insamling av information om tillverkning samt tider används företagets MPS- system 
Movex. I Movex visas varje komplett artikels struktur efter de ingående detaljernas 
artikelnummer. För information om ställtid och operationstid samt föreslagen kvantitet, som 
är det antal artiklar som bör tillverkas vid en TO, krävs det att den ingående artikeln öppnas i 
ett separat fönster.  
 
I processflödesschemat är den första rubriken ”Artikelstruktur” där en 1:a indikerar komplett 
artikel och ett högre nummer indikerar ingående detaljer till den kompletta artikeln. I de flesta 
av de totalt 40 stycken A- klassificerade artiklarna ingår ett flertal ingående detaljer och i 
dessa kan ytterligare ingående detaljer ingå. Årsbehovet grundas, som tidigare nämnts, både 
på aktuell försäljning och på prognos. Beroende på antalet ingående köp- och materialdetaljer 
i kompletten är årsbehovet för dessa olika. Under rubriken ”Operationsbenämning” finns 
termen ”Material hämtning” som står för både hämtning av råmaterial och artiklar som köps 
in t ex muttrar, rör, gångjärn och liknande. 
 
I Excelbladet samanställs alla A- artiklar efter samma upplägg som i exemplet. Den färdiga 
listan granskas av produktionsansvarig, order- och inköps planerare samt kvalité och 
miljöansvarig. En del tider och operationsstrukturer är inaktuella och uppdateras till aktuellt 
nuläge. Samtidigt identifieras förbättringspunkter och åtgärder för en framtida produktion. 
Dessa punkter redovisas i diskussions- och slutsatsdelen.   

 

5.3 Kartläggning med Värdeflödeskarta 

 (Typ av detalj samt artikelnummer är endast för CH Industry)  
 
Målet med värdeflödeskartan är att kartlägga samtliga steg i tillverkningsprocessen för en 
enskild artikel som produceras frekvent samt är betydande för CH Industry.  
En modell liknande värdeflödeskartan i teoriavsnittet för nuläget har tagits fram, se bilaga 2. 
Samtliga ingående artiklars tillverkningskedjor illustreras med operationstid för en detalj samt 
ställtiden för hela TO. Kartan visar endast var i kedjan köpartiklar har tillförts, någon hänsyn 
till eventuella lagertider för dessa detaljer har ej tagits. 
För varje enskild operation klockas operations- och ställtid. Tiden i mellanlager identifieras 
via lagersaldon i MPS- systemet samt inventeringar i aktuella lager.    
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6 Resultat  

6.2 Resultat Kartläggning av artiklar 

 (Artikelkvantiteter samt beläggning på maskinresurser är endast för CH Industry) 
Kartläggningen av de A- klassificerade artiklarna resulterade i ett relativt omfattande Excel –
arbete (Excel- arbetet i sin helhet är bara för CH Industry). I första Excelbladet 
åskådliggjordes samtliga artiklars strukturer med alla ingående parametrar. I det andra bladet 
sammanställdes all information och för varje planeringsgrupp visades: 

• Antalet operationsstrukturer i styck.  
(Hur många olika tillverkningsvarianter per år) 

• Antal operationer i styck. 
(Totalt antal operationer per år) 

• Total operationstid per år i timmar. 
• Total ställtid per år i timmar. 
• Andel operationstid per år i procent. 
• Andel ställtid per år i procent. 
• Beläggning för året i procent. 

Nedan presenteras en samanställd tabell med andelen operations- och ställtid för varje 
maskinresurs. Grönmarkerade delar visar data taget direkt ifrån Movex. Gulmarkerade delar 
visar nuläget på CH Industry. Rödmarkerade delar beskriver data efter det att möjliga 
förbättringsåtgärder identifierats. 

 
Tabell 6.1  Tabell över ställ- och operationstider för A- klassificerade artiklar på CH Industry.  



    

30 

I ett tredje Excelblad konstruerades två matriser som visade flödet mellan samtliga 
planeringsgrupper i styck och i procent. För att urskilja antalet artiklar från en 
planeringsgrupp till en annan utgick schemat från planeringsgrupperna placerade lodrät till 
planeringsgrupperna placerade vågrät, se exemplet i bilaga 3.    
I bilaga 4 presenteras procent- matrisen (styck- matrisen är endast för CH Industry).   
 
I fjärde Excelbladet hade respektive planeringsgrupp delats in i dess resursgrupp, se tabell 6.2 
nedan. För varje resursgrupp upprättades ett diagram med information om antalet artiklar som 
anlände till gruppen från övriga resursgrupper. Även antalet artiklar som utgick till övriga 
resursgrupper visades. Ett fåtal av diagrammen innehöll en textruta med antalet startade 
artiklar. Dessa beskrev var råmaterial och inköpsartiklar påbörjade tillverkningen (se bilaga 
5). Nedan presenteras en tabell för indelningen av resursgrupper samt information om 
antal/andel startande artiklar per planeringsgrupp/resursgrupp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6.2  Planeringsgrupper 
med andel startande artiklar.  

 

 
Andel startande artiklar 
/maskinresurs (%) 

Andel startande artiklar 
/resursgrupp (%) 

10 7,9%  
33 59,3% 85,1% 
35 11,1%  
36 6,8%  
20 3,4% 3,4% 
21 0,0%  
25 0,0% 0,0% 
26 0,0%  
56 0,1% 4,1% 
57 4,0%  
90 1,5%  
91 0,7% 2,2% 
906 0,0%  
907 0,0%  
908 0,0%  
40 -  
42 -  
43 -  
44 -  
45 -  
46 -  
150 0,0% 0,0% 
1600 0,0%  
1601 0,1%  
1613 0,0%  
1615 0,0%  
1619 0,0% 5,3% 
1629 0,0%  
1645 0,0%  
10100 5,2%  
30101 0,0%  
L -  
Pack -  
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6.3 Resultat Värdeflödeskarta  
Värdeflödeskartan analyserade endast tiden från att råmaterial först bearbetades till det att den 
färdiga produkten lämnade huset. Tider i förråd samt specifik leveransledtid för råmaterial 
togs ej med i analysen.  
För samtliga operationssteg räknades ett totalt medelvärde för både operations- och ställtiden 
fram. Längst ner på tidsaxeln presenterades värdena (medel operationstid + medel ställtid). 
Liknande lösning användes för att beräkna sammanlagda lagerliggtiden mellan de olika 
operationsstegen. Dock togs ytterligare en parameter med i beräkningen av lagerliggtiden för 
att skapa en mer rättvis bild. Parametern var standardpriset för den ingående detaljen, nedan 
presenteras beräkningen:  

 
Medeltid i lager = (Lagernivå A * Standardpris A * Lagertid A) + (Lagernivå B * Standardpris B * Lagertid B) 

(Lagernivå A * Standardpris A) + (Lagernivå B * Standardpris B) 
 

• Lagernivå, saldo i lager [st] 
• Standardpris, inköpspris plus rörliga och fasta kostnader för en artikel [kr/st] 
• Lagertid, liggtid i lager [tim] 

 
För den analyserade artikeln på CH Industry var den totala genomloppsiden minst 53 dagar. 
Total ställtid beräknad på en detalj var 86 sek. Operationstid, eller värdeskapande tid, för en 
detalj var 1828 sek. Den värdeskapande andelen tid var 0,04 % av den totala 
genomloppstiden. 
Kunden beställde artiklar efter en prognosstyrd leveransplan. Kunden hade ett behov av ca 40 
stycken artiklar två gånger per vecka. Per dag blev det ca 16 stycken artiklar. 
 
Hela värdeflödeskartan presenteras i bilaga 2. 
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7 Diskussion och slutsats 
 
Från analys- och resultatdelen av de kartlagda artiklarnas flöde har följande generella 
slutsatser tagits fram: 
 

� Den absolut vanligaste flödesvägen för CH Industrys A- klassificerade produkter är: 
Ämnesgrupp � Plåtgrupp � Svetsgrupp � Legoarbete � Lager  
Flödesvägen har efter flytten av laserskärarna (se bilaga 6) övergått till ett i högre grad 
naturligare och en mer flödesorienterad tillverkning. Med naturligare menas att flödet 
följer tillverkningsordningen enligt layouten på maskinparken. Bearbetning av 
råmaterial sker i ena änden av lokalen och packning och utleverans sker i andra änden 
av lokalen. 
 

� Maskinresurs 57 är i enlighet med tillverkningsflödet och ur transportsynpunkt 
felplacerad. Ca 50 % av alla A- artiklar som bearbetas i resurs 57 har kommit från 
blästerresurs 20. Från resurs 57 går sedan över 40 % av de bearbetade artiklarna till 
legoarbeten (planeringsgrupp 1600-301 01). Resultatet blir transport av artiklar genom 
hela verkstaden, fram och tillbaka. 

 
� Blästerresurs 20 är även ur transport- och flödesperspektiv felplacerad. Nästan 65 % 

av samtliga A- artiklar som ankommer till planeringsgrupp 20 för bearbetning har 
anlänt från laserskärning samt kapning. Eftersom endast en detaljvariant av A-
artiklarna idag kapas (dock i stor volym) så är det mer motiverat att korta ner 
transportvägen mellan planeringsgrupp 20 och 33 där fler varianter, och därmed fler 
transporter, flödar i mellan. 

 
� Planeringsgrupperna 25 och 26 måste inom en snar framtid ge plats åt en laserskärare. 

Eftersom båda resurserna är kopplade till ett och samma filter bör resurserna stå 
tillsammans såvida inte ett ytterligare filter införskaffas. Förslag på placering av 
resurserna ges i bilaga 7.    

 
� Planeringsgrupp 56 bör övervägas för en eventuell omfördelning av de ingående 

maskinresurserna. Brotschning och borrning är de vanligaste operationerna inom 
planeringsgruppen och kan utföras med samtliga pelarborrar som finns i 
resursgruppen. Pelarborrarna kan placeras ut vid plåtgrupp samt manuell svets för att 
bl. a. minska transportväg och extra lagerliggtid.  

 
� Manuella bockstationerna (planeringsgrupp 90 och 91) bör omplaceras något för att 

eventuellt kunna skapa bättre flödesvägar till planeringsgrupperna 56 och 57 (se 
förslag i bilaga 7).       
Väggen som skiljer de båda resursgrupperna bör därmed tas bort samt att mellanlagret 
för inkommande bearbetning flyttas. 

 
CH Industry är i grund och botten en funktionell verkstad och har alla dess fördelar som 
flexibilitet och god anpassningsförmåga. Samtidigt kan man på företaget urskilja att en 
majoritet av de A- klassificerade artiklarna tillverkas enligt flödesgrupprincipen. Att ligga i 
gränslandet mellan dessa två produktionsprocesser är för CH Industry optimalt.  
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Att arbeta aktivt med optimering av flödet bidrar inte endast till kortare transporter. 
Möjligheten för införandet av takttider ökar och därmed kan den totala genomloppstiden samt 
kapitalbindning i lager och PIA minskas. Att förkorta avståndet mellan planeringsgrupperna 
förbättrar även kommunikationen däremellan och därmed kvaliteten på de producerade 
artiklarna så att eventuella problem kan lösas tillsammans.  
Maskinresurs 57 och 20 skulle med fördel kunna placeras i området där den gamla 
laserparken fanns. I ett sådant fall kan operatören för resurs 57 själv från ett kort avstånd 
hämta artiklar som ska bearbetas i Mazaken och ladda blästern med redan bearbetade artiklar. 
Flödet mellan de två planeringsgrupperna är, som tidigare nämnts, omfattande. Samtidigt 
hamnar resurs 20 närmare ämnesgruppen där huvuddelen av de artiklar som ska blästras 
kommer ifrån. Om en flytt av resurs ej är möjlig bör transportvägen till och från resurs 57 
förbättras.  
 
Att flytta delar av planeringsgrupp 56 till andra resursgrupper eliminerar mycket hantering av 
artikeln. Detaljerna som ska borras eller brotschas anländer direkt till respektive 
planeringsgrupp istället för bearbetningsgrupp 56. Därmed sparas transportsträckor samt tiden 
i mellanlager före och efter bearbetning. Nu bearbetas detaljerna på plats av operatör för 
respektive resurs eller av operatör från före detta planeringsgrupp 56. Detaljerna måste borras 
eller brotschas innan operatören kan bearbeta detaljen i ”dennes” maskinresurs. Ett sug har 
därmed skapats mellan de två operationerna.  
      
Från analys- och resultatdelen av de kartlagda artiklarnas operations- och ställtider har 
följande generella slutsatser tagits fram: 
 

� Beläggningen ligger i dagsläget för planeringsgrupp 36 på en önskvärd nivå. Arbetet 
visade på att mycket kapacitet fanns att tillgå i resursen. När listan granskades 
beslutades att flertalet av A- artiklarna skulle kantbrytas direkt i stansmaskinen istället 
för extern kantbrytning.   

 
� Istället för att blästra och ta bort oxid från ingående detaljer bör den kompletta artikeln 

blästras om så är möjligt. 
 

� Istället för att blästra artikeln innan målning bör alternativet betning hos målarfirman 
avvägas.  

 
� Artiklar som skickas på lego för trumling för borttagning av vassa kanter bör, om så är 

möjligt, laserskäras så att artikeln stannar in house.  
 

� Med nya lasermaskinerna kan tjockare plåtdimensioner skäras. Eventuellt kan 
”distanser” och ”plattor” nu tillverkas i stället för inköp från lego/materialleverantör. 

 
� En uppdatering av operationstider, ställtider samt nya tillverkningsstrukturer bör göras 

i Movex. För robotsvetsoperationer bör SMED- analyser genomföras för om möjligt 
effektivisera omställningar.    

 
Att blästra den kompletta artikeln i stället för de enskilt ingående detaljerna påverkar i de 
flesta fall inte den totala operations- och ställtiden nämnvärt. Dock minskar flertalet 
operationsföljder och därmed också liggtiden i mellanlager samt onödig hantering av artikeln. 
I de flest fall följer någon form av ytbehandling av artikeln efter svetsoperationer. Blästras 
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komplett artikel innan ytbehandling fås inte bara en ren behandlingsyta. Purrning efter 
svetsoperationer behöver inte heller utföras.   
En SMED- analys av resurs 46 påbörjades under arbetets gång, men tid fanns ej för att 
slutföra analysen. Dock påträffades delar som i framtiden kan förbättras. Många av de 
moment som utfördes när resursen var stoppad kan göras innan eller efter det att stoppet sker. 
Bl.a. kan transport av ingående artiklar hämtas och lämnas under tiden då sista artikeln 
bearbetas. Transporten måste inte nödvändigtvis utföras av operatören själv.  
 
Från produkten som analyserats med hjälp av en värdeflödeskarta har följande generella 
slutsatser tagits fram: 
 

� Produkten tillverkas i dagsläget i onödigt stora partier åt gången.  
 
� Produkten har i dagsläget onödigt lång liggtid i mellanlager och därmed ett stort 

bundet kapital i både PIA och lager. 
 

� Tillverkningen av extra fixturer till ”Underdel” bidrar till att artikeln produceras i ett 
högre tempo för att sedan läggas på lager. Lagerliggtiden blir den samma som förut 
varpå tillverkningen av extra fixturer ifrågasätts.    

 
� Lagerliggtiden mellan de förstkommande operationerna var vid genomförande av 

analysen noll. Anledningen var att nämnda mellanlagren var tomma. I praktiken har 
detaljerna, mellan operationerna, legat en tid i mellanlagren.  

 
Totalt 80 stycken artiklar är behovet som kunden efterfrågar per vecka. I dagsläget på CH 
Industry tillverkas de olika ingående detaljerna i helt andra takter. När analysen genomfördes 
identifierades 417 st ”Underdel” färdiga för montering. Det täcker kundens behov i 26 dagar 
framöver. Samtidigt finns det material för ytterligare 14 leveransdagar innan resurs 46.  
Om en komplett artikel lämnar monteringen varje halvtimme under arbetsveckan skulle 
leveransbehovet uppnås (lägsta takten behöver inte vara den optimala tillverkningstakten).  
Vid resurs 46 produceras en ”Underdel” var sjätte minut upp till en kvantitet på 200 st artiklar 
per tillverkningstillfälle. För denna produktionstakt används två fixturer placerade på ena 
sidan av dubbelstations lägesställaren. En robot –twincell svetsar båda artiklarna parallellt.  
För att höja produktionstakten ytterligare har två stycken extra ”Underdel”- fixturer nu 
tillverkats. Fixturerna kan nu placeras på båda sidorna av lägesställaren vilken resulterar i en 
onödigt hög produktionstakt. Eftersom kunden ej har ett ökat behov av artikeln så bidrar 
fixturerna bara till extra överproduktion. Visst produceras nu artiklarna på nästan halva tiden, 
men lagerliggtiden för de tillverkade artiklarna blir ändå den samma som förut. Även chansen 
att artikeln produceras i ännu större kvantiteter ökar.  
Överproduktionen binder inte bara mycket kapital i lager. Ledtiden för hela 
tillverkningskedjan blir onödigt lång. Eventuella tillverkningsfel upptäcks sent och kan 
innebära att stora kvantiteter måste kasseras. Artiklarna upptar även mycket lagerplats samt 
att pallarna behöver transporteras runt mer frekvent. 
Istället för att använda båda sidorna av lägesställaren för samma tillverkningsändamål bör ena 
sidan förses med andra tillverkningsarbeten. Operationstiden samt tillverkningskvantiteten för 
den andra artikeln bör vara liknande som för ”Underdel”. Robotsvetscellen körs därmed med 
samma kapacitet som operationen med fyra fixturer. ”Underdel” kan då tillverkas i rätt 
kvantitet och rätt takt. Samtidigt bör ”Skydd” tillverkas i samma takt. När en TO, för t ex en 
veckas gehov av ”Underdel” (80 st) är färdig ska 80 st ”Skydd” vara klara samtidigt.
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