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Sammanfattning                                                                                                     
Detta examensarbete utfördes hos en produktionsverksamhet i syfte att beräkna tillverk-
ningskapaciteten av ett produktflöde. Beräkningen av tillverkningskapaciteten görs för att 
se om produktionssystemet klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan. Syftet var 
även att identifiera flaskhalsar i produktflödet och föreslå konkreta förslag till effektivise-
ringar. Projektet inleddes med observationer i verkstaden och därefter intervjuades företa-
gets VD för att få en bra uppfattning och förståelse för arbetsverksamheten. 
 
Lämpliga metoder och verktyg valdes för att nå dem uppsatta målen. Primära data för vår 
studie var intervjuer, observationer och data från företaget. Sekundärdata bestod av litte-
raturstudier och dataprogrammet Microsoft Vision användes för att kartlägga samt simu-
lera produktflödet. 
 
Våra resultat påvisade att det nuvarande processflödet för produkten klarar av att tillverka 
enligt kundkraven och efterfrågan. Takttiden visade sig vara mindre än cykeltiden för varje 
bearbetningsprocess. Den enda flaskhalsen som identifierades var den första stationen i 
bearbetningsprocessen, klippningsmaskinen. Flödesoptimeringar som vi föreslog var att 
tillverka enligt batchstorlekar istället för orderstorlekar. Det föreslogs även ett förbätt-
ringsförslag för att öka på flödeseffektiviteten. Enligt våra beräkningar kan investering i en 
ny slipmaskin respektive en ny klippmaskin resultera i en ökning på 80% av flödeseffekti-
viteten.   
 
Våra rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete att beräkna cykeltiderna för olika 
bearbetningsprocesser genom att ta tid för varje enskild process istället för teoretiska be-
räkningar. Vi ser även ett behov att utföra kostnadskalkyler när det gäller anskaffning av ny 
utrustning för att bedöma lönsamheten för investeringen. 
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Abstract 
This thesis was performed in a production company with the aim of calculating the manu-
facturing capacity of a product flow to see if they can manage to produce according to a 
large forecast demand and according to customer requirements. The work also involved 
identifying bottlenecks in the process flow and propose different flow optimizations. To at-
tain a good picture of the production the project began with observations in the workshop 
and then an interview with the company CEO was conducted in order to get a better under-
standing of the problem.  
 
Appropriate methods and tools were chosen to achieve the goals. The used data consisted 
of primary data such as interviews, observations and data information from the company. 
Secondary data consisted of literature studies and the data tool Microsoft vision was car-
ried out to map and simulate the flow.  
 
The results of the calculations showed that the current production system can produce ac-
cording to the customer requirements and demand. The takt time turned out to be less 
than the cycle time for each process. When identifying the bottleneck, it was found that the 
bottleneck is the first station in the process, which is the cutting machine. Suggestions on 
flow optimizations were that the company should manufacture according to batch sizes in-
stead of order sizes. A proposal on an improvement on the process flow was made so to in-
crease the flow efficiency. The proposal means that the business needs to invest in two new 
machines, which will result in an increase of 80% in their output.  
 
Our recommendations for continued work are to carry out a deeper analysis on developing 
the cycle times for the various processing processes by taking times for each process and 
seeing how long it takes to produce. We also see a need to make a cost estimation analysis 
when it comes to acquiring new equipment which will be able to help decide if the invest-
ments are profitable for the company.  
 
 
 
 



 
 
 



Förord 
 

Detta examensarbete har verkställts som avslutande moment i utbildningen Högskolein-
genjör inom Maskinteknik med inriktning Industriell Ekonomi och Produktion på KTH. 
Projektet motsvarar 15 högskolepoäng och omfattar 10 veckors period. Arbetet har utförts 
i en produktionsverkstad med syfte att beräkna tillverkningskapacitet för ett produktflöde. 
Vi tycker att examensarbetet har tillfört väldigt mycket för oss och vägen har varit lärorikt, 
utmanande och spännande.  
 
Vi vill tacka Förtagets CEO för ett gott samarbete och för all tid och resurser som gavs för 
att hjälpa till med projektet. Ett stort tack till våra handledare Zuhara Chavez och Monica 
Bellgran för att ni har ställt upp och gett oss råd och tips under arbetet.  
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1.Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras företagets bakgrund, problemdefinitionen till examensar-
bete samt dess mål och avgränsningar. 
  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet är en del av KTH:s forskningsprojekt ASPIRE (Automation solutions for 
production deviation management). Målet med forskningsprojektet ASPIRE är att med 
olika lösningar och erfarenheter öka digitalisering och automatisering för producerande 
företag. Forskningsprojektet baseras på fallstudier som utförs i olika industripartners före-
tag. I detta examensarbete utfördes en fallstudie i en produktionsverksamhet som samver-
kar med ASPIRE. Företaget kommer i fortsättningen att refereras till ”Företaget” genom 
hela rapporten.  
 
Verksamheten är underleverantörer till stora verkstadsindustri företag. Företaget jobbar 
med kundorienterade produkter och tar emot kundanpassade order som tillverkas efter 
köparens anvisning. En av deras produkt är ”Produkt A” som tillverkas på ett miljövänligt 
och kostnadseffektivt sätt. Produkten går igenom olika processbearbetningar och anpassas 
utifrån köparens behov. För att kunna möta de olika kundbehoven ställs produktionen in-
för höga krav, vilket innebär att företaget behöver vara LEAN, kostnadseffektivt och kunna 
minska ledtider, ställtider och etcetera. Därför kommer detta examensarbete att göra en 
tillverkningskapacitetsanalys för ”Produkt A” samt ta fram olika förbättringsbehov för flö-
desoptimering. 
 

1.2 Problemdefinition 
Företaget har i dagsläget en prognostiserad efterfråga för ”Produkt A”. Produkten kommer 
att ökas i volym. Volymen på produkten ställer höga krav på produktionen och kommer 
även påverka kapaciteten i produktionsverkstaden.  

 
1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att undersöka de olika processerna vid tillverkning av ”Pro-
dukt A” för att förstå hur kapaciteten kommer att påverkas när den prognostiserade efter-
frågan körs i nuvarande produktionssystem. Följande mål för arbetet är att 
 

- Ta fram ett processflöde för produkten 
- Identifiera flaskhalsar i produktionen som kan uppstå på grund av den höga efter-

frågan 
- Föreslå olika flödesoptimeringar av produktflödet 
- Beräkna tillverkningskapaciteten i nuvarande produktionssystem för att se ifall den 

klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan.  
 

För att kunna nå de presenterade målen har följande frågeställningar utformats som väg-
ledning för arbetet:  
  
Hur ser processflödet ut från första bearbetningsprocessen till färdigställande av produkten?  
 
Vilka förbättringar kan genomföras för att effektivisera processflödet?  
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet innefattar 10 veckors arbete och därför görs följande avgränsningar; 

• Lösningsförslaget tar ej hänsyn till ifall haveri skulle uppstå 
• Kostnadskalkyler kommer ej utföras 
• Endast ”Produkt A” kommer att studeras 
• Kvalitetsförbättringar kommer inte ta hänsyn till andra produkter i produktionen  

 

1.5 Lösningsmetoder 
Metoder för att nå de uppsatta målen är genom primärdata insamling som intervjuer på fö-
retaget, observationer av processflödet och data från företaget. Denna datainsamling är 
nödvändig för att förstå processen för den valda produkten och för att veta ordningsföljden 
på bearbetningsprocesserna samt för att kunna kartlägga flödet. 
 
Den sekundära datainsamlingen har varit i form av litteraturstudier av olika vetenskapliga 
artiklar och böcker. Tidigare examensarbeten kring flödesanalys och verkstadslayout har 
studerats för skapa en helhetsbild på rapportstrukturen och för att veta hur man kan gå 
tillväga. En form av dataverktyg kommer att användas för att illustrera hur processflödet 
ser ut i dagsläget. 
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2. Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av projektet som har utförts för att få en helhetsbild 
på flödet och för att nå de uppsatta målen.   
 

Det finns olika metoder att använda sig av vid datainsamling och syftet med insamling av 
data är att få kunskap om motiv och kunna fastställa krav tidigt i processen. Förutsätt-
ningar för datainsamling är att man känner till problemet och vet vilka data som är viktiga 
att utvärdera samt förstå vilka typer av resultat som de olika metoderna ger.  
 
För att erhålla en förståelse om tillverkningsprocessen och flödet genomförs primär- och 
sekundärdatainsamling. Primärdata avser här information som tas fram genom intervjuer 
och observationer. Uppgifter som någon annan har samlat in och som redan existerar kate-
goriseras här som sekundärdata, såsom vetenskapliga artiklar och litteraturstudier.  
 

2.1 Intervju 
För att identifiera problemet med produktionsflödet har en intervju gjorts personligen med 
företagets VD som har erfarenheter och kunskaper om produkten samt om flödet. Det har 
även utförts intervjuer med produktionsoperatörerna för att veta systemet i produktions-
verkstad och för att förstå hur de olika kvalitetskontrollerna genomförs.  
 
Under intervjuerna har frågor ställts kring produktionsprocessen för ”Produkt A” för att 
kunna visualisera processen. Intervjuerna har tagit plats i företaget och skett personligt då 
detta gav en bättre förutsättning till att begripa problemet.  
 

2.2 Observationer 
Observationer har varit ett betydelsefullt verktyg då det har hjälpt att förstå bearbetnings-
processerna, Den valda produkten körs inte i nuvarande produktionslinje, därför har ob-
servationer baserats på en liknande artikel.  
 
Observationerna har skett genom en vandring runt produktionsverkstaden för att se vart 
de olika maskiner befinner sig och hur den nuvarande verkstadslayouten ser ut. De olika 
bearbetningsprocesserna iakttogs och mellanlager runt de olika stationerna har dokumen-
terats.  
 

2.3 Sekundärdatainsamling 
Sekundärdata är befintlig information och kommer vara en insamling från olika böcker, ve-
tenskapliga artiklar och tidigare examensarbete. Olika vetenskapliga artiklar har letats 
fram från olika hemsidor och från KTH:s biblioteksdatabas.  
 
Liknande examensarbeten söktes från DIVA portal (digitala vetenskapliga artiklar) för att 
se vad andra har studerat samt se ifall informationen kunde användas till detta projekt. 
Sökorden i de olika databaserna har varit LEAN, flödesanalys, kvalitetsförbättringar, pro-
duktionsverkstad, tillverkningskapacitet och flaskhals.   
 

2.4 Verkstadslayout 
Programmet Microsoft Vision har använts för att visualisera och simulera för att presen-
tera den nuvarande verkstadslayout. Microsoft Vision är en mjukvara som tillåter en att 
planera fabrikslayouter för effektiv placering av utrustning. Mjukvaran möjliggör kon-
struktion av hela byggnader och produktionsanläggningar samt gör det möjligt att simulera 
i 2D och 3D.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas den teoretiska referensramen som ligger till grund för genomföran-
det och analysen i projektet. Teorier om Lean, flödeskartläggning, flaskhalsar och tillverk-
ningskapacitet beskrivs.  
 

3.1 Lean 
Lean är något som alla företaget strävar efter. Huvudkärnan i lean är att maximera kund-
värde och eliminera slöseri. Man kan säga att lean innebära att man skapar kundvärde med 
mindre resurser.   
 
Företag som använder lean förstår vikten av kundvärde och fokuserar att alltid öka den. 
Det ultimata målet är att ge kunden ett värde genom att skapa en perfekt värdeskapande 
process som har nollavfall. För att kunna uppnå detta måste fokuset vara att optimera se-
parata teknologier och tillgångar för att optimera flödet av produkter och tjänster genom 
hela värdeflöden. Genom att eliminera slöseri längs hela värdeflöden skapar man processer 
som kräver mindre mänsklig ansträngning, mindre utrymme, mindre kapital och mindre 
tid vid tillverkning av produkter. Lean möjliggör och skapar förutsättningar för att företag 
kan svara på förändrade kundbehov med stor variation och bidrar med högkvalitet, låg 
kostnad och med snabba genomströmningstider. Hantering av information i produktions-
systemet blir också mer exakt och enklare (Lean Enterprise Institute, 2019). 
 
Lean är inte ett program eller ett kortsiktigt kostnadsreduceringsprogram, utan det är hur 
företag fungerar. Lean är en transformering från en gammal tankegång till ett mer lean tän-
kande. För att uppnå lean krävs det en fullständig omvandling av hur ett företag bedriver 
sin verksamhet. Detta tar ett långsiktigt perspektiv och uthållighet. Ordet lean var tänkt att 
beskriva Toyotas verksamhet under slutet av 1980-talet (Lean Enterprise Institute, 2019). 
 
3.1.1 Toyota production system 
”Toyotas production system” (TPS) utvecklades under 1960- och 70-talet hos den japanska 
bilfabrikanten toyota. Den har blivit en förebild för många företag i både Japan och väst-
världen. ”Toyota production system” (TPS) har som målsättning att minimera produktions-
kostnader och detta görs genom att reducera slöseri. TPS delas in i nio huvudfunktioner 
och ett villkor för TPS är att alla huvudfunktioner fungerar tillsammans. I uppställningen 
nedan kommer de nio huvudfunktionerna att förklaras kortfattad baserat på (Bjørnland et 
al., 2003).  
 

1. Heijunka- Utjämnad produktion  
Den aktuella efterfrågesituation och den tillgängliga kapaciteten bildar grunden för utjäm-
ning och anpassning av produktionsplanerna. Målsättningen är att få ett utjämnat flöde av 
produkterna. Det gäller även att få ett jämnt kapacitetsutnyttjande av de olika resurserna. 
För att kunna göra detta och få en utjämnad belastning för enskilda produktionsorder kan 
man dela dessa upp i små serier. Ett villkor för detta är att de krävs låga omställningskost-
nader och korta omställningstider.   
 

2. SMED-” Single-digit Minute Exchange of Dies”  
SMED innebär snabb omställning av maskiner och det är en metod för att förkorta omställ-
ningstider i maskiner och maskingrupper. Målet är att erhålla en omställningstid på mindre 
än tio minuter. För att göra detta ska en analys göras av omställningsarbetet för att ta reda 
på vilka arbetsmoment som kan och måste utföras när det gäller yttre ställtid och inre ställ-
tid. Yttre ställtid innebär moment som kan utföras utan att maskinen stoppas och inre ställ-
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tid är när maskinen står stilla. Syftet är att reducera och överföra så mycket som möjligt av 
den inre ställtid till den yttre. Till sist försöker man reducera den inre ställtiden. 
 

3. JIT-”Just in time”  
JIT syftar till att producera varor i rätt tidpunkt och bara i den mängd det verkligen finns 
behov av. För att kunna genomföra detta krävs det att allt material planeras tidsmässigt, 
för att det ska finnas tillgängligt i ”rätt tid”. Produktionsorder baserar sig på ett pull- och 
push-system.  JIT är baserad på en pull-princip, vilket innebär att pull-systemet suger 
material genom verkstaden. Systemet prioriterar marknadens efterfråga och arbetar med 
korta serier som snabbt flyter genom produktionen. Push-systemet trycker upp prognosba-
serad order genom produktionen. Detta ger upphov till köbildningar framför maskiner som 
i sin tur leder till långa genomloppstider.  
 

4. Anpassad materialhantering 
 Man strävar mot en materialflödesorienterad layout anpassad till enstycksproduktion och 
högre frekvens på transporter. Med hjälp av standardisering och modularisering underlät-
tar man hantering, samlastning och kontroll.  
 

5. Automatisk stopp och kvalitetsstyrning (Jidoka) 
Jidoka innebär att man har en kontinuerligt pågående kvalitetsstyrning och kontroll. Syftet 
är att förhindra felaktiga komponenter att föras vidare i systemet. Olika metoder används 
till exempel automatiskt stopp, det vill säga produktionen stannar när något onormalt sker 
för att hindra överproduktion, underlätta kontroll, och förhindra kvalitetsavvikelser. Gra-
fisk framställning används för att följa kvalitetsnivån och visa orsaker till brister i kvalitet.  
 

6. Standardiserat arbetssätt 
Standardisering och formalisering av operationer för att underlätta kontroll av operation-
erna samt används för att underlätta balanseringen av produktionen. Underlaget används 
även för att utveckla arbetsmetoderna för att utnyttja cykeltiderna rätt, utföra arbetet i rätt 
följd och normera materielmängden. 
 
Detta bidrar till mindre produkter i arbete, ökad kvalitet och kapacitet. Arbetsbeskrivning 
av den standardiserad arbetssätten används för att snabbt lära in de nyanställda. På detta 
sätt kan man använda sig av arbetsrotation och därmed få en flexibel arbetskraft i förhål-
lande till efterfråge- och beläggningssituationer.  
 

7. Slöseri (Muda) 
Målsättningen är att eliminera slöseri vilket är all resursförbrukning som inte är nödvändig 
vid framställning av produkter. Exempel på slöseri kan vara onödiga transporter, väntetid 
och lagring, onödiga operationer och arbeten, nödig utrustning, samt kassation och omar-
bete. 

 
8. Kanban  

I ett kanbansystem kan operatörerna med hjälp av ett kort signalera sin förbrukning av 
material genom att ge till föregående operation, som får reda på vad den skall producera. 
Metoden kallas för sugstyrning ”pull”, som bygger på att materialet trycks genom verkstad. 
JIT-produktion uppnås genom att den efterföljande station hämtar detaljer från den föregå-
ende station vid behov, till skillnad från att föregående station levererar till nästa enligt en 
produktionsplan. För att kunna förmedla behovet bakåt i kedjan används en informations-
kort, kanban. Kanban representerar en order, avseende produktion av en produkt i det an-
tal som står på kortet. Det är en ”bakåtinformation” som kan gå hela vägen tillbaka till leve-
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rantörerna. Det som bestämmer mängden produkter i arbete och eventuella buffertar är 
antalet kanban. Kanbansystemet hjälper att anropa den produktion som verkligen är nöd-
vändig.  
 

9. Förslag och belöningssystem (Soikifu) 
Den japanska filosofin lägger fokus på att styrningen ska integreras med de anställda. En-
ligt filosofin måste man värna om sin anställda för att kunna utnyttja de mänskliga resur-
serna för att nå målen. Genom att uppmuntra anställda till att delta mer aktivt i arbetet kan 
man genomföra olika former av grupparbeten, till exempel kvalitetscirklar och förslags-
verksamhet. Målsättningen är att reducera antal anställda, utnyttja deras kreativitet, och 
höja arbetsmoralen. Alla förslag belönas och de anställda får bonus beroende på företagets 
resultat (Bjørnland et al., 2003).     
 

3.2 Värdeflödeskartläggning 
Innebörden med flödeskartläggning är att kartlägga och visualisera flöden inom produkt-
ion och verksamhetsutveckling. En flödeskartläggning är första steget i en nulägesanalys 
för att genomföra en förändring. Både material och informationsflöden presenteras och vi-
sualiseras i en flödeskartläggning för att få en tydlig bild av hur flödet ser ut (Bergström 
och Säreborn, 2017). 
 
Kartläggning av flödet är ett grundläggande tvådimensionellt verktyg inom värdeflödesled-
ning. Kartläggningen är utformad för att följa hur processerna är organiserade och för att 
se hur flödet flyter genom en verksamhet. Fördelar med kartläggning är följande 

- Ger en visualisering på processen 
- Möjlighet att peka på problemen 
- Bidrar till hur man kan styra dess omvandling till en lean verksamhet 

 
Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att kunna visualisera och kommunicera hur 
verksamheten fungerar idag samt hur man bör agera i framtiden när det gäller kostnader 
och kvaliteten på produkter. Flödeskartor är ett viktigt verktyg som möjliggör införande av 
nya värdeflöden. Flödeskartläggning är det första och viktigaste medlet för att få styrning 
och fokus på en leantransformation. En värdeflödeskartläggning är inte slutet på förbätt-
ringar även om det hjälper att identifiera många möjligheter för att öka värde, förbättrar 
flödet och eliminerar slöseri, utan den är en resa till en förändring (Olsson et al., 2009). 
 
En metod som anses vara effektivt för att utföra förbättringsar-
bete inom en verksamhet är PDCA (Plan-Do-Check-Act, figur 1). 
Metoden symboliseras som ett hjul som snurrar konstant och här-
stammar från Walter A. lShewahart, se figur 1.  
 
Första fasen i denna metod är ”P-plan” som ger möjligheten till ett 
företag att dokumentera, mäta och analysera komplexa och sam-
manhängande aktiviteter. Under denna fas kan en värdeflödes-
kartläggning tillämpas och vid de andra stegen används lämpliga 
lean verktyg för att förbättra det totala värdeflödets förmåga (Ols-
son et al., 2009). 
 
 
  

Figur 1 PDCA- cykeln 
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3.2.1 Fyra stadier  
Arbetet med värdeflödeskartläggning kan sammanfattas i ett antal steg som illustreras i fi-
gur 2 nedan. Figuren presenterar en beskrivning av kartläggningen och illustrerar de olika 
stegen som gäller för utvärdering av ett befintligt produktionssystem (Bellgran och Säfsten, 
2005).  

 
 

De fyra stadierna är följande baserat på (Beau och Drew, 2010). 
 

1. Produktfamilj - besluta om de praktiska begränsningar som ska gälla för kartlägg-
ningen  

2. Karta över nuvarande tillstånd – förstå hur de fungerar idag. Underlag för framtida 
tillstånd 

3. Karta över framtida tillstånd – utforma ett lean flöde 
4. Handlingsplan och genomförande – Utföra målet för kartläggningen 

 
Första stadiet är att avgöra och besluta de praktiska begränsningarna gällande kartlägg-
ningen. Därefter kommer nuvarande tillstånd, vilket innebär att man ritar en karta över nu-
varande tillstånd. Nulägeskartan är en viktig startpunkt för transformationen och visar en 
bild på hur processerna i verksamheten är upplagt. Syftet med kartan är att snabbt kunna 
samla information om en process för att kunna peka på problem i företagets arbetsflöde 
(Beau och Drew, 2010). 
 
Framtida tillstånd är en karta över en ny utformning av flödet och riktar sig på hur man le-
der en förändring. Den beskriver även hur värdeflödet borde fungera över tid. Sista stadier 
är att utveckla en detaljerad handlingsplan för verksamheten. Detta steg är det viktigaste 
då den beskriver de nödvändiga åtgärder som behövs göras för att uppnå det framtida till-
ståndet (Beau och Drew, 2010). 
 

3.3 Flaskhals 
En flaskhals är den svagaste länken i en produktionskedja som håller upp produktionen 
och samlar kö (buffert) framför enheten, vilket är den största uppsamling av produkter i 
arbete (PIA) enligt (Lindgren och Nilsson, 2007).  
 
För att optimera produktionsvolym är det viktigt att identifiera flaskhalsar i ett produkt-
ionssystem. I de flesta produktionssystem är målet att eliminera flaskhalsar helt, men finns 
det brist på resurser eller på grund av olika omständigheter är det inte möjligt att ta 
bort/byta, är det viktigt att utnyttja flaskhals kapaciteten till max. Det finns två känne-
tecken för en flaskhals enligt (Lindgren och Nilsson, 2007). 
 

1. Före en flaskhals samlas alltid köer (buffert), vilket är oberoende av vilken sorts flö-
desenhet det kan vara. 

2. De operation som ligger efter flaskhalsen väntar på att bli utnyttjade, eftersom pro-
cessen innan tar så lång tid, vilket leder till att näst kommande blir inte utnyttjade 
till full kapacitet. 

Figur 2 Steg för värdeflödesanalys  
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Goldratt (1998) betonar att de är viktigt att utnyttja alla tillgänglig produktionskapaciteten 
på flaskhalsen, då en förlorad timme på flaskhalsen är en timme förlorad på hela flödet. För 
ett maximalt genomflöde i produktionen måste flaskhalsen utnyttjas maximalt. En förlorad 
timme på en icke flaskhals kan påverka systemet enbart om nya flaskhalsar bildas. Figur 3 
visar en bild på hur en flaskhals identifieras i produktionssystemet. 
 

 
Figur 3 Operation 1. 

I operation 1 som kan ses i figur 3 illustreras station 2 som flaskhalsen och hela kedjans 
maxkapacitet är 100 enheter, eftersom takten bestäms av station 2. För att höja kapa-
citeten i produktionskedjan skall en förbättring ske vid station 2, eftersom en förbättring 
vid andra stationer är onödiga. 
 

 
Figur 4 Operation 2. 

Figur 4 visar operation 2 och här har kapaciteten förbättrats till 300 enheter/h.  I detta fall 
är alla stationer flaskhalsar, vilket försvårar identifiering av flaskhalsar. En annan åtgärd 
för att förbättra kapaciteten i produktionssystemet kan vara att anpassa takten efter flask-
halsen enligt Goldratt (1998). 
 
3.3.1 Begränsningsteorin 
Enligt Goldratt (1998) är ett av vanligaste misstagen bland producerande företag att de för-
söker utnyttja kapaciteten i alla operationskedjor till max, vilket leder till en suboptimering 
då det är flaskhalsen som vägleder hela systemet. Att utnyttja kapaciteten till max för den 
specifika operationen kan se ekonomiskt bra ut, men detta leder till kapitalbindning vilket 
är kostsam för företaget. I ett företag finns två fenomen som framförallt kan få negativa 
konsekvenser. Dessa fenomen är underordnade händelser och statistiska fluktuationer. 
 
 En underordnad händelse är när en mindre viktig händelse inträffar innan nästa händelse 
inträffar. Exempelvis när en maskin stannar eller haverier inträffar, det kan påverka flask-
halsen i form av brist på produkter. Statistiska fluktuationer uppkommer när olika produk-
ter av olika batchstorlek/processtid /ställtid går igenom produktionssystemet samtidigt. 
Det är svårt att minimera dessa händelser eftersom det är omöjligt att förutsäga. Men total 
kapaciteten ökar om man lägger upp produktionen efter flaskhalsen (Lindgren och Nilsson 
, 2007).  



10 

 

3.3.2 Theory of Constraints (TOC) 
Theory of Constraints (TOC) är en metod som utnyttjar verkstadens klassiska material. 
Detta innebär att fabriken blir resurssnål genom att låta flaskhalsen bestämma takten för 
produktionssystemet. Goldratt (1998) redogör femstegsmodeller vid införandet av TOC, 
dessa steg är följande. 
 

1. Identifiera systemets flaskhalsar  
En flaskhals skall identifieras för att kunna styras. Detta kan ske genom att kontrollera buf-
fertstorlekarna vid flaskhalsen och vid maskiner innan flaskhalsen. 
 

2.  Flaskhalsarna skall utnyttjas maximalt 
Efter identifiering av flaskhalsen skall fokus ligga på hur produktiviteten på flaskhalsen kan 
förbättras, utan kapacitetshöjning. Enligt Goldratt skall företaget tillverka mer i flaskhals-
operationer utan att öka kapaciteten. Det är viktigt att utnyttja maximalt produktionska-
pacitet på en flaskhals. 
 

3. Underordna icke flaskhalsar till flaskhalstakt 
Det är inte nödvändig att tillverka mer än flaskhalsens kapacitet, eftersom det ökar bara 
antalet produkter i arbete (PIA) framför flaskhalsen. Förutom användning av flaskhalsens 
maxkapacitet bör man se till att material är tillgängligt för flaskhalsen. Det är vanligt att 
material som flaskhalsen behöver brukar oftast stå i kö på en icke flaskhalsoperation. För 
att undvika arbetsbrist hos flaskhalsen är det nödvändigt att underordna icke-flaskhalsop-
erationer under flaskhalsen. 
 

4. Flaskhalsarnas kapacitet skall förbättras 
Undersökning av nuvarande produktionsvolym är nödvändigt i detta steg för att se mark-
nadsbehov. Om kapaciteten möter marknadens behov då är operationen inte en flaskhals. 
Om företaget inte möter marknadens efterfrågan då är operationen en flaskhals. Detta in-
nebär att företaget kan behöva investera i ytterligare kapacitet för att möta marknadens 
behov. 
 
Detta kan ordnas på olika sätt 
- Omdirigera order som går igenom flaskhalsen till en utrustning som är likvärdig 
- Flytta ut vissa delar av flaskhalsens arbete 
- Investering i ny maskin 

 
5. För att hitta nya flaskhalsar skall systemet undersökas kontinuerlig och börja om från 

steg 1 
Om flaskhalsen är fortfarande en begränsning bör man försätta arbeta med eliminering av 
flaskhalsar. Om flaskhalsen inte begränsar flödet, bör arbetet med att hitta nya flaskhalsar 
fortsätta kontinuerligt (Lundgren och Sepehri, 2004). 
 
3.3.3 Drum-Buffer-Rope (DBR) 
Begreppet Drum-buffer-Rope (DBR) står för trumma-buffert-rep och är ett av de verktygen 
inom ”Theory of Constraints” (TOC) enligt (Lundgren och Sepehri, 2004). Produktionssy-
stemet kan styras enligt TOC:s principer. Trumman är flaskhalsen som bestämmer pro-
duktionstakten. Bufferten som befinner sig framför flaskhalsen och representerar garde-
ring mot osäkerheten i materialflödet. Repet är knutet direkt till trumman och uppfyller su-
get i produktionen som kommer från maskinerna som har högre kapacitet efter flaskhalsen 
(Lundgren och Sepehri, 2004). 
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Figur 5 Bild på Drum-Buffer-Rope (Toolshero, 2018). 

Figur 5 illustrerar DBR systemet och visar hur repet skapar en pull-system mellan flaskhal-
sen och de andra sektionerna. Då flaskhalsen är kapacitetsbegränsad resurs skapas ett 
längre avstånd eller så kallad buffert mellan stationerna som ligger framför trumman. Det 
som alltid strävas och som anses vara optimal är att bufferten ska minimeras för att uppnå 
maximal produktion i systemet. 
  

3.4 Capacity evaluation method (CEM) 
Capacity evaluation metod (CEM) är en analytisk metod som används för att identifiera och 
kartlägga en produktionsprocess eller tillgängliga produktionskapacitet. När simulerings-
metoder inte kan appliceras kan CEM användas. Fördelar med CEM det är lätta att lära och 
det krävs inga specialutvecklade simuleringsprogram enligt (Fredriksson och Hanson, 
2013). 
 
Takttid och begränsningsteorin (Theory of constraints) är CEM:s två centrala grundstenar. 
Takttid beräknas med hjälp av tillgänglig produktionstid och efterfrågan per dag och funge-
rar för jämförelser med maskinspecifika cykeltider (Fredriksson, och Hanson, 2013). Jäm-
förelser av takttider och cykeltider hjälper att avgöra om produktionsprocessen når kapa-
citetskravet, det vill säga att det är ett sätt att avgöra om processen är över- eller under ka-
pacitet. Om cykeltiden överskrider takttiden, klarar processen inte av att producera i den 
produktionstakt som krävs för att nå efterfrågan. Syftet med CEM är att identifiera pro-
duktionsflödets varje flaskhals (Fredriksson och Hanson, 2013) 
 
I figur 6 illustreras beräkningen av CEM. De fyra nivåerna beskrivs utförligt i detta avsnitt.  

 
Figur 6 Beräkningshierakin för CEM. 
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Det krävs fyra data punkter för att genomföra beräkningar i CEM och dessa punkter är 
- Total tillgänglig tid 
- Effektivitet  
- Efterfrågan 
- Cykeltid 

 
Nivå 1 består av två ingående data som är total tillgänglig tid och effektivitet. Total tillgäng-
liga tiden innebär att den tid som är given under en period då produktionsprocessen för-
väntas vara tillgänglig för drift (Fredriksson och Hanson, 2013). 
 
Effektiviteten bestäms utifrån förväntad produktivitet och är ett nyckeltal mellan 0–100% 
det vill säga att den tid som förväntas att kunna producera färdig produkterna i relation till 
totala tillgängliga tiden och den tar hänsyn till alla stopp i produktionsflödet. I formel 1 vi-
sas beräkningen av effektivitet (Fredriksson och Hanson, 2013). 
 

  
 
 
 
 
Nivå 2 består av total tillgänglig produktionstid och efterfrågan. Total tillgänglig produkt-
ionstid är resultatet av nivå 1, vilket fås fram genom multiplicering av total tillgänglig tid 
och effektivitet (se formel 2) 
 
 

[3:2] 
 

 
Vid nivå 3 beräknas takttiden. Takttid är den tiden som en process har på sig för att produ-
cera en enhet för att klara av att möta efterfrågan. Beräkning av takttid kan ses i formel 3 
nedan. Takttiden beräknas genom division mellan total tillgänglig produktionstid och efter-
frågan (Fredriksson och Hanson, 2013). 

 

                                           
Cykeltiden är den tid som varje individuell station tar för att producera en enhet. Tiden 
mäts från och med produkten påbörjas tills den är färdig och det krävs att den uppmätta 
tiden för en cykeltid är exakt då den är central i analysen. 
 
Nivå 4 innehåller CEM- beräkningar där en sammanställning av alla data sker. I denna nivå 
jämförs takttid och cykeltid på maskinnivå. När cykeltiden är längre än takttiden, innebär 
det att produktionen inte hinner producera i den takt som marknaden efterfrågar. Om cy-
keltiden är lägre än takttiden innebär det att produktionen klarar av efterfrågan och att det 
finns en överkapacitet. Då kan processen balanseras för komma närmare till det optimala 
läget (Fredriksson och Hanson, 2013). 
  

[3:1]  

[3:3] 
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4. Produktionssystem och produktionsflöde 
Följande kapitel beskriver nuläget i den studerande produktionsverkstaden och hur tillverk-
ningsprocessen för den valda produkten går till.    
 
I dagsläget tillverkar företaget flera typer av produkter i deras verkstad. Verksamheten tar 
emot kundanpassade order vilket innebära att ”Produkt A” kan beställas och tillverkas uti-
från kundernas krav. Längden och diametern på ”Produkt A” kan variera samt ändarna kan 
ha fasningar eller ingen fasning alls. ”Produkt A” kan ha varierande utseende beroende på 
order och krav från sina kunder. I nuvarande produktionsverkstad produceras inte pro-
dukten utan den tillverkas i andra dimensioner. Produkten har inte tillverkats förut i stora 
mängder utan endast prototyper har tillverkats i nuläget. 
 

4.1 Processflöde 
I figur 7 nedan finns en processkarta för ”Produkt A”. Kartläggningen visar alla processteg 
som produkten går igenom innan den blir färdigställd. När en order skickas in till 
verksamheten börjar första steget i bearbetningen, vilket är 1) klippningen av 
stålstängerna. Därefter går detaljerna till en 2) matarmaskin som i sin tur skickar vidare till 
3) fasning, 4) härdning, 5) slipning och 6) paketering. Härdningsprocessen kan utelämnas 
ifall de inte är inom kundens specifikationskrav.  
 
 

 
Figur 7 Processkartläggning 

För att förstå de olika processerna kommer de beskrivas mer utförligt och bilder på 
samtliga processer kommer att presenteras nedanför.  
 
4.1.1 Höghastighetskapning 
När en order kommer in börjar första steget i produktionen. Den första bearbetningspro-
cessen är kapning/klippning vilket innebär att en truck kör in stålstänger i en högshastig-
hetskapningsmaskin.  
 
Maskinen använder sig av en metod som kallas för adiabatisk kapning vilket går ut på att 
kapningen sker spånfritt. Produktionsmetoden är snabb och kostnadseffektiv samt kan 
kapa olika typer av materialprofiler och materialkvalité.  
 
4.1.2 Matning 
Efter kapningen skickas detaljerna vidare till en matarmaskin som är en vibrerande skål-
mataren som får delarna att röra sig uppåt i ett cirkulärt lutande spår. Spåret är utformad 
för att sortera och orientera delarna. Matarmaskinen erbjuder ett kostnadseffektiv alterna-
tiv till manuellt arbete, vilket sparar på arbetskraft, tid och arbetskostnader. 
 
4.1.3 Fasning 
 Den tredje processbearbetningen vilket är fasning av detaljen. Fasningen sker genom en 
effektiv speciell kallformnings process. Det som gör denna fasningsmetod speciell är att 
inga kylvätskor behövs användas vid denna bearbetning. Detta är en stor fördel för detaljen 
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då det blir kostnadseffektiv, detaljen får utmärka monteringsegenskaper och produktionen 
blir miljövänlig. Företaget har utvecklat denna process och ingår i många fordonsindustri-
ers standard. Bearbetningsstationerna klippning, matning och fasning är uppdelad i en och 
samma station som kallas för ”klipp och rull”.  
 
4.1.4 Härdning 
Härdningen sker av underleverantörer till företaget. Detaljerna skickas vidare till underle-
verantörerna för att härda materialet. Syftet med detta är att öka hårdheten i materialet 
och reducera spricktillväxt. Härdningsprocessen kan uteslutas för ”Produkt A” ifall kunden 
önskar det. Väljer man att exkludera denna process sparar man på tid och kostnader. 
 
4.1.5 Centerless slipning    
Centerless slipningen är en två stegs process. Första processen är grovslipning av detal-
jerna och den andra processen är finslipning av detaljerna. Finslipningen ger ytan en fin 
och jämn behandling.  
      
4.1.6 Packning 
När slipningsprocessen är avklarad är slutliga processen packning. Produkterna är tänkt 
att hamna direkt in i en stor plastbox när de kommer ut från slipmaskinen. Detta hjälper 
med att spara tid då den hamnar direkt i förpackningsboxen och slutligen förseglas hela pa-
ketet med plast.  
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5. Resultat och analys  
Detta kapitel innehåller beskrivning av resultaten och analysen som framkommit från stu-
dien.  
 

5.1 Utgångspunkter 
Examensarbetets data baseras sig främst på data som erhölls från företaget. Det finns vissa 
osäkerheter rörande den insamlade datan. För att kunna utföra ett sammanställt resultat 
har därför vissa antagande gjorts med hjälp av kalkylering av erhållna data. Resultat och 
analys kommer att baseras på följande utgångspunkter.  
 
Utgångsläget är att det antas att ordern för ” Produkt A” kommer att köras under 45 veckor 
per kalenderår. Det antas här även att klippnings-, fasnings- och slipningsmaskin endast 
kommer att vara tillgängliga för att köra just denna produkt. Cykeltiden för klipp och rull 
blir därmed 0,0375 min/st enligt vårt antagande. Grovslipning och finslipning antas vara en 
gemensam station för att möjliggöra beräkningen av cykeltiden för slipstationen. Cykelti-
den för packningsoperationen kommer även beräknas utifrån den erhållna data.  
 
Utifrån den erhållna data beräknas den totala tillgängliga tiden för maskinerna. Vårt anta-
gande gällande underhåll, stopp och maskinstörning antas vara 5 timmar i snitt per dag. 
Detta innebär att effektiviteten av totala tillgängliga tiden hamnar på 60 %.   
  

5.2 Tillverkningskapacitet 
En sammanställning av kvantitativa data utfördes för att ta fram tillverkningskapaciteten 
för hela flödet. Data innehöll information från följekort som följer med varje bearbetnings-
station. I följekortet står information om processerna som produkten ska tas igenom, ställ-
tid, cykeltid och totaltid. En sammanställning av hur många enheter varje maskin kan pro-
ducera kommer att presenteras i detta avsnitt.  
 

5.2.1 Effektiv tillgänglig produktionstid 

Företaget har olika tider när de gäller de olika bearbetningsstationerna. När det gäller stat-
ionen med klippning och fasning (klipp och rull) är arbetstiderna måndag-torsdag kl. 
06.00-21.00 och fredag kl. 06.00-18.00. Vid stationen med slipning är arbetstiderna mån-
dag-torsdag kl. 07.00-21.00 och fredag kl. 07.00-18.00. Effektiv tillgänglig produktionstid 
är 60% av den tillgängliga tiden. I tabell 1 presenteras den effektiva tillgängliga tiden.   
 
Tabell 1 presenterar den effektiva tillgängliga produktionstiden. 

 
 
Klipp och rull är i gång 9 timmar per dag från måndag till torsdag, vilket ger en samman-
lagd summa på 36 timmar. Slipningsmaskinen körs i 8,4 timmar per dag från måndag till 
torsdag, vilket ger en summa på 33,6 timmar. Den totala tiden då maskinerna är i gång per 
vecka för klipp och rull är 43,2 timmar, vilket ger ett snitt på 8,64 timmar per dag. För slip-
ning är den totala tiden 40,2 timmar, vilket ger ett snitt på 8,04 timmar per dag. Maski-
nerna körs under rasterna därför tas rasttiderna inte till hänsyn vid beräkningen.  
 

 Klipp och rull Slipning 
Måndag-torsdag (h) 36 33,6 
Fredag (h) 7,2 6,6 
Totalt per vecka (h) 43,2 40,2 
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5.2.2 Cykeltid och takttid 
Cykeltiderna på maskinerna tas reda på för att kunna säkerställa att produktionsverkstad 
har förmågan och tillgången för att producera enligt efterfrågan. 
 
Bestämda värdena som ficks från företaget visade sig att klippningen har en cykeltid på 
0,0375 min/st och fasning har en cykeltid på 0,02 min/st. För att ta reda cykeltiden på slip-
ningen har en beräkning utförts på data, vilket kan ses i appendix 1 och kan även ses i dia-
gram 1. 
 

 
Diagram 1 Cykeltiden för de olika orderstorlekarna. 

Utifrån diagram 1 beräknades cykeltiderna för de olika orderstorlekarna och ett samband 
kan ses när det gäller minskningen av cykeltiden och ökning av orderstorleken. När order-
storleken ligger mellan 40 000–44 000 kan man se att cykeltiden är som minst vid denna 
storleksperioden. Utifrån värdena i appendix 1 togs ett medelvärde på all data för att be-
räkna en uppskattad cykeltid för slipningsstationen. Slipningen har en grov beräknad cy-
keltid på 0,03 min/st.  
 
För att beräkna takttiden används formel [3:3]. I tabell 2 visas de beräknade takttiden och 
cykeltiden för de olika stationerna som produkten tas igenom. 
  
Tabell 2 Takttid och Cykeltid. 

 Effektiv produkt-
ionstid per dag 
(min) 

Takttid (min/st) Cykeltid (min/st) 

Klipp och rull 518,4 0,039 0,03 

Slipning 482,4 0,036 0,03 

Packning 518,4 0,039 0,01 

 
 
Värdena som presenteras i tabell 2 visar att cykeltiderna är mindre än takttiderna för re-
spektive station. Enligt Capacity evaluation method (CEM) innebär detta att den nuvarande 
produktionsflödet har kapaciteten att tillverka enligt den prognostiserade efterfrågan. 
Verkstaden behöver inte investera i någon utrustning utan klarar av att producera med de-
ras befintliga utrustningar. 
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5.3 Processflöde 
Kartläggning av produktflödet har genomförts med hjälp av observationer i företaget och 
har bidragit med att visualisera och förstå produktflödet. Flödeskartläggningen har även 
hjälpt med att kunna identifiera olika kvalitetsförbättringar i produktionsverksamheten. 
 
Enligt teorin om värdeflödeskartläggning finns det fyra olika steg gällande utvärdering av 
ett befintligt produktionssystem (Beau och Drew, 2010). Kartan över nuvarande tillstånd 
är det andra steget, efter att man fastställt de praktiska begränsningarna. Figur 8 
presenterar nuvarande tillståndet i verksamheten och visar även hur produkten tar sig 
igen de olika bearbetningsstationerna till att den blir färdigställd. Andra produkter som 
körs i nuvarande produktion har inte tagits hänsyn till i illustrationen. Verkstadslayouten 
är ej skalenligt och är endast till för att visualisera flödet.  
 
Bearbetningsstationerna klippning, matare och fasning är sammanfogad till en station i 
produktionsverkstad och är benämnd för ”klipp och rull”. Efter klipp och rull sker det en 
kvalitetskontroll på artikeln för att säkerställa att den klarar av kundens krav och förvänt-
ningar. Ytterligare två kvalitetskontroller görs vid slipningsstationen. Ena görs efter grov-
slipning och den andra görs efter finslipningen.  
 

För att en enhet ska tas sig igenom klipp och rull tar det 0,0375 min. För slipning tar det 
0,03 min och för packning 0,01 min. Den totala cykeltiden för att en enhet ska tas igenom 
alla bearbetningsstationer är 0,0775 min.  
 
Den nuvarande produktionssystemet tillverkar enligt orderstorlekar och inte enligt batch-
storlekar. Exempelvis när en order kommer på 40 000 artiklar går den igenom klipp och 
rull och när alla enheter har gått igenom bearbetningsprocessen skickas hela batchen på 
40 000 artiklar vidare till nästa bearbetningsprocess, vilket är slipningsstationen. 
 
Ett förbättringsförslag för att effektivisera flödet är att tillverka enligt batchstorlekar. 
Batchstorlekar bidrar med en mer flexibel och jämn takt i produktionssystemet enligt 
Toyota production system (TPS). Därför föreslås det att tillverka enligt en batchstorlek på 
14 000 för att kunna möta den aktuella efterfrågesituationen och bidra med att få en utjäm-
nad flöde.   

Figur 8 Nuvarande tillstånd 
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5.4 Flaskhalsar 
För att identifiera flaskhalsar i det nuvarande produktionsflödet har observationer 
använts.  Varje bearbetningsprocess har analyserats enligt Theory Of Constraints (TOC) 
och under observationerna noterades det att de flesta mellanlager låg framför 
slipstationen. Vid beräkning av hur många enheter som kan tillverkas per timme för varje 
process visade det sig även att den första stationen har en relativ lägre 
tillverkningskapacitet än de andra.   

 
I figur 9 kan det ses att klippningsstationen och slipsstationerna tillverkar mindre enheter 
än fasningsstationen. Enligt Goldratts teori (1998) har klippningen identifierats som flask-
halsen i processkedjan. Klippningsstationen tillverkar minst enheter per timme jämfört 
med de andra stationerna, vilket innebär att den bestämmer takten för flödet. Hela kedjans 
maxkapacitet är 1600 enheter per timme.  
 
Då den nuvarande produktionen klarar av att tillverka enligt efterfrågan med befintliga ut-
rustningar krävs det inte nya investeringar. Produktflödet styrs av klippningen och för att 
optimera genomströmningen av flödet presenteras det ett förbättringsförslag som effekti-
viserar flödet och ökar antalet artiklar som kommer ut enligt (TOC). Förslaget presenteras i 
figur 10.  
 

 
Figur 10 Illustrerar ett förbättringsförslag för flödeseffektivitet. 

Figur 10 visar ett exempel på hur flödesoptimeringen kan se ut. Klippningsstationen är 
uppdelat i två maskiner vilket innebär att två maskiner kör parallellt med varandra. Stat-
ionen klarar av att tillverka 3200 enheter per timme. Slipsstationen har två maskiner som 
kör parallellt, vilket innebär en output på 3800 enheter per timme. 
 
Nackdelen med detta förslag är att det kommer samlas mellanlager framför fasningsmaski-
nen och detta innebär även att fasningsmaskinen kommer att vara flaskhalsen. Genom-
strömningen av flödet i detta scenario bestäms av fasningsmaskinen, vilket kommer att 
ligga på 3000 enheter per timme. Förslaget innebär en utflödesökning på cirka 80% jäm-
fört med verkstadens nuvarande produktflöde, där genomströmningen ligger på 1600 en-
heter per timme.   

Figur 9 Station för nuvarande tillstånd. 



19 

 

6. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel tas fram slutsatsen för hela arbetet.  
 
Syftet med detta projekt var att utföra en tillverkningskapacitetsanalys för att se ifall den 
nuvarande produktionssystemet klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan samt 
identifiera flaskhalsar i processflödet. Målet var även att kartlägga processflödet för ”Pro-
dukt A” för att kunna visualisera och effektivisera flödet.  
 

6.1 Flaskhals 
Flaskhalsen för det nuvarande produktionssystemet identifierades och det visade sig vara 
den första stationen, vilket är klippning. Klippningen klarar av att tillverka 1600 enheter 
per timme och det är den som styr och bestämmer genomströmningen av flödet.  
 

6.2 Flödesoptimering 
Kartläggning av processflödet av produkten var viktigt för att kunna visualisera och för att 
förstå de olika stegen som produkten behöver ta sig igenom för att bli färdigställd. De för-
bättringar på flödet som rekommenderas för verksamheten är att tillverka enligt batchstor-
lekar och för just detta fall föreslås en batchstorlek på 14 000 artiklar för att kunna produ-
cera i en jämn takt. 
 
Det föreslås även ett förbättringsförslag för att öka på flödeseffektiviteten. Enligt våra be-
räkningar kan investering i en ny slipmaskin respektive en ny klippmaskin resultera i en 
utflödesökning på 80% jämfört med den nuvarande processflödet.  
 

6.3 Tillverkningskapacitet  
Utifrån resultatet av tillverkningskapacitetsberäkningen kom det fram att verksamheten 
klarar av att möta efterfrågan på produkten med deras nuvarande maskiner. De behöver 
inte investera i ytterligare maskiner enligt beräkningarna som har utförts i arbetet. Genom 
användning av data har det utförts en tillverkningskapacitetsberäkning för varje bearbet-
ningsprocess i flödet och det har visat sig att varje stationscykeltid är mindre än takttiden.    
 

6.4 Rekommendationer 
För fortsatta studier rekommenderas att man utför en mera praktisk studie genom att ta 
tider för varje process och se hur lång tid det tar att producera. På detta sätt får man ett 
mer sant och faktiskt resultat på cykeltiderna för de olika bearbetningsprocesserna. Vi ser 
även ett behov att utföra en kostnadskalkyl när det gäller anskaffning av nya utrustningar 
såsom slipmaskin och klippmaskin för att sedan kunna besluta ifall de bidrar till ekonomisk 
förlust eller vinst.  
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Appendix 
 

Bilaga 1: Verkstadslayout för framtida tillstånd på produktionssystemet 

 



 

 

Bilaga 2: Sammanställning och beräkning av data för slipning. 

 
För samtliga 11 order har kapaciteten beräknats och därefter har genomsnittliga slipnings-
kapacitet beräknats genom att beräkna medelvärdet för totala kapacitet, vilket låg på 
1918,753 enheter/h och kan avrundas till 1900 enheter/h. 
 
 

Order Antal (enheter) Kapacitet (enheter/h) 

1 44 000 2340,426 
 

2 43 740 2220,305 
 

3 49 596 1589,615 
 

4 43 572 2398,019 
 

5 38 046 1713,784 
 

6 10 834 2496,313 
 

7 2 185 933,7607 
 

8 21 934 1190,125 
 

9 16 420 1440,351 
 

10 40 000 2801,12 
 

11 22 308 1784,64 
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