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Abstract 
 

The aim of this project has been to raise the production efficiency of Daliff Precision Engineering 

through reduced transportation time and a more standardized manufacturing process. The problem 

has upraised because of a big and diversified product flora without any standard products and with 

just small batches ordered. The report also tries to show the work procedure with general analytical 

methods and be an example of how a similar problem can be resolved. 

 

The transportation time is being proposed to be reduced through a change in the layout of the 

factory. By moving a few manual machines, dispatch and burring to more efficient locations, the total 

transportation time will be reduced by 55 %. These changes would only results in small adjustments 

in the day-to-day activities and have a small economical risk. The change that is proposed in this 

report is therefore easily implemented and has the potential of giving good savings.  

 

The proposal to create the standardization of the production is through product families. The 

product families suggested in this report are based on a differentiation through the tools used in the 

production. The families were created using different production flow analysis methods, based on 

collected production data, and then generalized to groups of tools instead of products, due to the 

lack of standard products. A few tool mergers are needed to keep the families as big as possible, 

which make a slight increase in manufacturing time, but reduce the setup time significantly. The 

product family suggested contains 67 % of all products which simplifies the planning and 

programming and which gives it a good foundation for implementation as well. 

 

The weaknesses of this project and these methods have mainly been the transition where theoretical 

methods should be altered for practical problems which may have caused some disruptions in the 

results. Overall, the project was a success and the company received the result with an ambition to 

implement it.  The Authors is of the opinion that the management team at Daliff are positive much 

due to their continuous involvement in the project’s progress. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Företaget Daliff Precision Engineering (Daliff) är baserat precis utanför Kapstaden i Sydafrika. Daliff är 

ett industriföretag som primärt använder sig av skärande bearbetning för att tillverka produkter till 

den militära och kommersiella flygindustrin. Företagets grundproblem är att genomloppstiderna är 

för långa och att den effektiva bearbetningstiden är för låg. Daliff har idag en funktionell 

verkstadslayout där material och produkter transporteras en långt ifrån optimerad slinga med flera 

passager förbi samma ställen i fabriken under produktionen. Själva bearbetningsprocessen planeras 

separat för varje order i samband med att ordern kommer in. Det finns inga standardiserade 

maskinval, utan planeringen sker baserat på historik, nuvarande beläggning och planerarens tycke. 

 

1.2 Mål 
Syftet med projektet är att förändra Daliffs fabrikslayout för att korta transportsträckorna samt att 

standardisera det befintliga produktionsflödet under bearbetningsmomentet. Rapporten syftar till 

att spegla det konkreta problemets lösningsprocess med hjälp av generella analys- och 

lösningsmetoder. Dessa metoder ska sen kunna appliceras på liknande problem. Lösningsprocessen 

avser att vara metodisk och generell för att även den kunna tillämpas på liknande problem. 

 

Målet med projektet är att minska genomloppstiderna och reducera ställtiderna för att höja 

produktionseffektiviteten i fabriken. Det önskade resultatet efter genomfört arbete är att 

fabrikslayouten ändras om till de optimala flöden som kan skapas inom ramarna för vad som är 

praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Produkterna ska även kunna grupperas i fördefinierade 

produktfamiljer direkt vid order, så att dessa kan bearbetas i förbestämda maskiner och att 

bearbetningsprocessen därmed tar tydligare form av en flödesgruppslayout.  

 

1.3 Frågeställningar 
Angreppssättet för att lösa problemet är att metodiskt undersöka nedanstående frågeställningar. 

 Vilken flödeslayout är bäst lämpad för produktionen? 

 Vilka transportvägar går att korta ner/eliminera? 

 Vilka parametrar ska det tas hänsyn till vid gruppering av produkterna? 

 Kan verktygsvalet modifieras för att standardisera processerna? 

 Vilka praktiska och ekonomiska problem kan förhindra teoretiska lösningar? 

 

1.4 Avgränsningar 
När det gäller fabrikens layout och produktionsflöden kommer problemet att avgränsas från 

godsmottagning till färdigvarulager och enbart behandla de fysiska transporterna. Detta är 

specificerat i uppdragsformuleringen från företaget. På grund av kostnadsskäl är företaget ovilligt att 

flytta på CNC-maskiner och kvalitetskontrollutrymmet, vilket innebär starkt minskade möjligheter till 

att förändra layouten på fabriken. Det har medfört att fokus har legat på att ta fram lösningar med 

låga implementeringskostnader som är optimerade på kort sikt och att det kanske inte är det 

långsiktigt bästa för företaget. 
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Med utgångspunkt att Daliff inte har några standardprodukter i sitt sortiment är det svårt att veta 

hur deras framtida orderingång kommer att se ut. Med hänsyn till den problematiken avgränsas 

problemet till att undersöka vilka produkter som fabriken har tillverkat 1/1-1/3 20101 och därefter 

göra ett antagande om att produktionen även i framtiden är liknande, vilket enligt Norbert Leicher, 

managing director, är rimligt. Av samma anledning kommer det inte att göras en konkret gruppering 

av de nuvarande, reella produkterna. Istället kommer en mer generell lösning att utarbetas där ett 

principiellt schema konstrueras för hur en familjeindelning ska ske av en godtycklig produkt som 

beställs. 

 

I och med att den största delen av produktionen sker i CNC-fräsmaskiner2 och att det även är där 

författarna ser störst förbättringspotential, kommer fokus i arbetet ligga på att försöka standardisera 

flödet med avseende på dessa och därför bortse från de manuella maskinerna och CNC-svarvarna. De 

manuella maskinerna är redan väldigt specialiserade och svarvarna är allmängiltiga, vilket gör att 

förbättringsutrymmet är relativt sett obetydligt i det utvecklingsstadiet som företagets produktion nu 

befinner sig i. 

 

1.5 Metod 
Problemet kommer i rapporten att delas upp i två olika delproblem. Dels kommer det antas ett 

helikopterperspektiv över hela det fysiska produktionsflödet som syftar till att minimera 

transporterna i fabriken och dels kommer det att göras en mer ingående granskning av själva 

bearbetningsmomentet där syftet är att angripa omställningstiden. 

 

Informationen har inhämtats genom olika informationskanaler beroende på syfte. I de fall som 

informationen har kunnat styrkas genom att olika källor använts har författarna gjort så. Empirin har 

inhämtats genom: 

 Analys av Daliffs produkt- och försäljningsdata. 

 Intervjuer med anställda på alla nivåer och inom alla funktioner på företaget. 

 Egna observationer. 

Författarna har under hela processen haft kontakt med operatörer, programmerare, planerare, 

inköpare osv. för att tillgodogöras deras kunskaper om hur det fungerar i dagsläget. På Norbert 

Leichers inrådan har informationsinhämtningen begränsats till nulägesinformation och inte berört de 

anställdas tankar om förändringar, då Daliff vill utnyttja att författarna är unga, oerfarna och från en 

annan kultur och på så sätt få in helt nya tankegångar och se till att det inte blir fastlåst vid samma 

gamla vanliga struktur. De teoretiska modellerna och analysmetoderna som har använts härstammar 

från litteraturstudier av flera av varandra oberoende källor med fokus på fabrikslayout, 

gruppteknologi och flödesgruppering. 

 

Analysmodellerna som har använts till bearbetningsdelen är olika varianter av 

produktionsflödesanalys (production flow analysis, se 2.2.3). Dessa metoder har valts ut eftersom de 

utgår ifrån en liknande problemställning som rapporten hanterar samt att de kan modifieras för att 

fungera väl till de specifika problemen inom projektet. 

 

                                                           
1
 Urvalet har resulterat i 235 olika produkter 

2
 64 % av urvalet har producerats helt eller delvis i CNC-fräsarna. 
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Författarna har kontinuerligt under projektet fört diskussioner med Daliffs ledningsgrupp för att 

litteraturens generella teorier ska kunna anpassas till den situation som företaget befinner sig i. 

Likaså har lösningsförslagens implementerbarhet diskuterats och därigenom har avgränsningar 

tillkommit fortlöpande. Denna metod generar ett utarbetat lösningsförslag som är strikt avsett för att 

ha en god förankring för implementering i företaget. 

 

1.6 Rapportens disposition 
Rapporten inleds med ett första kapitel som inkluderar en beskrivning av syfte, mål och metod. I 

kapitel 2 beskrivs ett antal teoretiska modeller och begrepp som tillämpas senare i rapporten, då i ett 

för projektet relevant sammanhang. Kapitel 3 ger en företagsanalys av Daliff som är primärt inriktad 

på de områden som angränsar till problemet. Själva återgivningen av utförandet och tankarna under 

problemlösningen finns under kapitel 4 och 5, där även resultaten kommer att presenteras. 

Författarnas resultatbaserade rekommendationer till företaget ligger under kapitel 6. Kapitel 7 

behandlar slutsatserna, vilka inkluderar bland annat självkritik och förslag till fortsatt arbete. 

Rapporten kommer genomgående att vara uppdelad i två delar i och med att själva projektet är 

tvådelat där ena delen hanterar helikopterperspektivet och den andra hanterar den mer ingående 

granskningen av bearbetningen. 
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2. Teoretisk referensram 
 

All bakgrundsinformation som kommer att användas i rapporten har en teoretisk förankring. Vissa 

delproblem kräver endast bakgrundskunskap, medan andra behöver en konkret metod. 

Frågeställningarna; ”vilka parametrar ska det tas hänsyn till vid gruppering av produkterna?” och 

”kan verktygsvalet modifieras för att standardisera processerna?”, kan besvaras till stor del med hjälp 

av redan befintliga teorier.  

 

2.1 Flödeslayout 
Det finns flera olika definitioner på vad som kan räknas in som standardlayout för flöden inom 

industriföretag. Författarna har i den här rapporten valt att utgå från definitionen som ges av Olhager 

(Olhager, 2000). De olika varianter som anges är de nedanstående, sorterade från 

enstycksproduktion, via batchproduktion, till mass- och processproduktion: 

 Fast position 

 Funktionellt flöde 

 Flödesgrupper 

 Produktflöde 

 Kontinuerlig tillverkning 

Det finns självfallet olika typer av dessa varianter som ofta är skräddarsydda för sitt ändamål. På det 

stora hela är det vanligt att de olika varianterna blandas inom en och samma fabrik. 

 

2.1.1 Fast position 

Fast position innebär att det som ska produceras befinner sig på samma ställe under hela 

produktionsprocessen och att material, personal och maskiner förflyttas till den platsen när det 

behövs. Fast position används oftast om det är något som är för otympligt eller känsligt att förflytta 

t.ex. flygplansmontering. (Olhager, 2000 och Slack et al, 2007)  

 

2.1.2 Funktionellt flöde 

I ett funktionellt flöde är liknande resurser och funktioner lokaliserade på samma ställen i lokalen. De 

olika produkterna förflyttas alltså mellan funktionerna som de ska genomgå, vilket betyder att 

produktvägarna skiljer sig åt för varje enskild produkttyp och bildar ett komplext nätverk. Detta 

genererar generellt en hög beläggning på maskinerna, men är svårare att planera och ökar 

kostnaderna för lagerhållning. Funktionellt flöde är vanligast i specialistverkstäder med skiftande 

produktion. (Olhager, 2000 och Slack et al, 2007)  

 

2.1.3 Flödesgrupper 

Flödesgrupper betyder att alla resurser som krävs för att utföra vissa operationer finns samlade i 

samma cell, oavsett funktion. Det finns inget som definierar hur stor cellen ska vara och hur många 

operationer som cellen ska innehålla för att räknas som flödesgrupp. Det kan vara att en hel produkt 

tillverkas på en separat yta i fabriken som skiljer sig i layout från den övriga delar, men det kan också 

vara så att det bara är en viss detalj som tillverkas i en separat cell. Denna flödeslayout har en stor 

flexibilitet vilket medför att den är användbar vid många olika sorters produktion. (Olhager, 2000)  

 



9 

2.1.4 Produktflöde 

Produktflödet går ut på att hela flödet är organiserat för att optimera produktionen av produkttypen. 

Produkterna följer ett förbestämt flöde där de genomgår olika moment längs vägen. Produktflöde 

används vanligen vid massproduktion och förknippas ofta med ”löpande band”-produktion, men 

behöver inte inkludera en fastmonterad bana. Bilar och vitvaror är exempel på produkter som lämpar 

sig särskilt väl för denna flödeslayout. (Olhager, 2000 och Slack et al, 2007)  

 

2.1.5 Kontinuerlig tillverkning 

Kontinuerlig tillverkning används när produkterna inte mäts i styckeantal, utan i liter, meter, kg eller 

dylikt. Tillverkningen blir då i form av en process som pågår konstant och endast separerar olika 

beställningar, ett exempel på sådan industri är pappersindustrin. (Olhager, 2000)  

 

2.2 Gruppering av produkter 
Det finns tre övergripande metoder för att gruppera produkter till familjer enligt Irani: (Irani, 1999)   

 Visuell inspektion (Eyeballing)  

 Detaljklassificering och kodning (Parts Classification and coding) 

 Produktionsflödesanalys 

2.2.1 Visuell inspektion 

Den visuella inspektionsmetoden grupperar produkter genom att det mänskliga ögat studera dem 

och dess ritningar. Familjebildningen sker sedan med hjälp av de generella mönster som upptäcks vid 

inspektionen. Denna metod anses vara den enklaste, billigaste och ge den sämsta grupperingen. 

Metoden är starkt begränsad med avseende på mängden produkter den kan klassificera och att den 

är starkt beroende av inspektörens synvinkel och förmåga.(Irani, 1999) 

 

2.2.2 Detaljklassificering och kodning 

Detaljklassificering och kodning används för att gruppera produkter med liknande design och 

produktionsflöde. Produkterna får en kod med avseende på vissa av företaget förutbestämda 

nyckelattribut. Denna kod ger en kompakt beskrivning av produkterna för att enkelt kunna se hur 

grupperingen ska se ut. Attributen som bestämmer koden kan vara former, hål, toleranskrav m.m. 

Koden används sedan för att produkter med liknande kod ska grupperas tillsammans. Attributen som 

en viss kodgrupp innehåller matchas sedan mot maskinkapaciteter. (Irani, 1999) 

 

2.2.3 Produktionsflödesanalys 

Produktionsflödesanalys använder sig av vilka operationer produkterna går igenom för att se vilka 

produktfamiljer som går att skapa. Denna metod är mycket pålitligt under förutsättning att rätt 

dokumentation finns tillgänglig och att den är korrekt. Dokumentationen som ligger till grund för 

analysen är information om det kompletta produktionsflödet för varje enskild produkt. (Gallagher 

och Knight, 1986) 
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Produktionsflödesanalys utgår från en maskin-produktmatris (se figur 1) (Irani, 1999). Matrisen visar 

vilka maskiner som bearbetar de olika produkterna. Informationen kommer antingen ifrån data om 

var produkterna tidigare har producerats eller från planeringen som är tillgänglig i dagsläget. För att 

bearbeta informationen till att få fram produktfamiljer finns det ett flertal olika metoder och 

algoritmer: 

 Diagonaliserad gruppering 

 Frekvensbaserad gruppering 

 Klusteranalys 

 

Produkter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

G 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

I 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

K 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

L 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M

a

s

k

i

n

e

r

 
Figur 1 - Exempel på maskin-produktmatris 

 

2.2.3.1 Diagonaliserad gruppering 

Metoden utgår från maskin-produktmatrisen och använder sig av binära tal för att sortera matrisens 

rader och kolumner tills de möjliga grupperingarna finns synliga.  Tillvägagångssättet är som 

följer;(Gallagher och Knight, 1986) 

1. Beräkna summan av raderna där första kolumnen har det högsta binära värdet och de 

följande cellerna har en minskande värde. 

2. Sortera raderna efter minskade värde på den tidigare beräknade summan. Om denna 

sortering inte ger någon skillnad i matrisens utseende så är grupperingen färdig. 

3. Beräkna summan av kolumnerna där första raden har det högsta binära värdet, de följande 

cellerna har avtagande värden. 

4. Sortera kolumnerna efter minskande värde på den nyligen beräknade summan. Om denna 

sortering inte ger någon skillnad i matrisens utseende så är grupperingen färdig, annars 

återgå till nummer 1. 

Denna metod kommer, efter ett ändligt antal iterationer, ge en matris som visar de tillgängliga 

grupperna enligt figur 2. 

 



11 

Produkter

1 2 17 20 7 23 19 6 8 18 3 4 21 24 9 15 12 5 10 14 16 22 13 11

G 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

M

a

s

k

i

n

e

r

 
Figur 2 – Resultat genom diagonaliserad gruppering från tidigare exempel 

 

2.2.3.2 Frekvensbaserad gruppering 

Metoden utgår från maskin-produktmatrisen och använder sig av hur frekvent maskinerna används 

för att gruppera ihop dem i ursprungsgrupper som sedan kan modifieras till slutgiltiga 

produkter.(Irani, 1999) Tillvägagångssättet är som följer; 

1. Beräkna vilken frekvens varje maskin har använts utifrån maskin-produktmatrisen 

2. Välj ut den maskinen med lägst frekvens. 

3. Formera en grupp som består av alla de maskiner som bearbetar de produkter som går 

igenom den utvalda maskinen. 

4. Beräkna på nytt frekvensen för de olika maskinerna exkluderat de produkter som ingår i de 

inrättade grupperna. 

5. Återgå till steg 2 om det finns någon maskin med en frekvens högre än 0. 

6. Sammanslå grupper om maskinerna i den ena är en del av en större grupp. 

När steg 6 är färdigt ska dessa grupper modifieras manuellt för att se om det går att slå samman 

ytterligare grupper utan några större förändringar i maskinuppsättningen. 
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2.2.3.3 Klusteranalys 

Klusteranalysens utgångspunkt är att finna korrelationer för hur ofta olika maskiner används till 

samma produkt och därefter gruppera maskinerna tillsammans om korrelationen överstiger en viss 

procentsats. (Gallagher och Knight, 1986) Tillvägagångssättet är som följer; 

1. Ställ upp en kvadratisk matris med de använda maskinerna på respektive axel. 

2. Utgå från maskin-produktmatrisen för att beräkna korrelationen mellan maskinerna enligt 

formeln: 

𝑆 𝑗, 𝑘 =
𝑁 𝑎 

𝑁 𝑎 +  𝑁 𝑥 +  𝑁 𝑦 
 

där S(j, k) är korrelationen mellan maskinerna j och k, N(a) är antalet produkter som går 

genom båda maskinerna, N(x) och N(y) är antalet produkter som endast går genom antingen 

maskin j eller maskin k. 

3. För in korrelationssiffran på angiven plats i matrisen och beräkna därefter nästa korrelation. 

4. Ställ upp ett dendrogram där maskinerna grupperas i fallande korrelationsfaktor. 

5. Bestäm vilken procentsats som ska krävas för gruppbildning och plocka därefter ut de 

grupperna som finns då. 

2.3 Verktygsriggning 
Enligt Rundqvist och Sandberg (Rundqvist och Sandberg, 2009) finns det tre olika typer av 

verktygsriggningar som används vid tillverkning/bearbetning av produkter i CNC-maskiner. De tre 

riggningarna är: 

 Basriggning – en riggning som innebär att de vanligaste verktygen, som används till flera 

olika produkter oberoende av varandra, alltid finns i verktygsmagasinet. De mer 

produktspecifika verktygen byts ut beroende på produktspecifikationen. 

 Detaljriggning – en riggning där verktygen byts ut i samband med varje byte av produkt, för 

att riggningen ska vara precis skräddarsydd för den aktuella produkten. 

 Permanentriggning – en riggning med en permanent uppsättning verktyg valda för ett visst 

syfte. Dessa verktyg byts endast ut vid utslitning. 
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3. Företagsbeskrivning 

 
Daliffs arbete består i att bearbeta detaljer helt efter beställarens specifikation, utan att företaget 

har någon kunskap om var i flygplanet som delen slutligen ska sitta, vilken funktion den har eller hur 

omkringliggande detaljer ser ut. Företaget kan därmed inte påverka detaljernas utseende i 

produktivitetshöjande syfte utan behöver anpassa hela bearbetningsprocessen efter ritningens 

specifikationer. Bland de största kunderna finns svenska SAAB och sydafrikanska Aerosud Aviation. 

Daliff har en årlig omsättning på 12 miljoner kronor och en bruttomarginal på 20 %. Antalet anställda 

fluktuerar omkring 50, varav ungefär 75 % arbetar som operatörer. I och med att det inom 

flygindustrin är väldigt höga kvalitetskrav och en kontinuerlig utveckling, uppdateras ständigt 

produkternas design och prestandakrav, samtidigt som det är relativt låga kvantiteter som beställs. 

Detta får till följd att Daliff tillverkar produkterna i små batcher och sällan mer än två leveranser av 

samma modell, då med några månaders mellanrum. Kvalitetskraven på produkterna är mycket höga 

vilket gör kvalitetskontrollen till en viktig del i tillverkningsflödet. Produktionen i företaget sker både i 

CNC-maskiner och i manuella maskiner, beroende på vilken typ av bearbetning som produkten 

kräver. (Norbert Leicher, managing director och Christian van Schalkwyk, produktionschef) 

 

3.1 Fabrikslayout 
Företaget har hela sin verksamhet i en och samma byggnad. Största delen av byggnaden består av 

själva fabriksytan. Bilaga 2 är en ritning av fabriksytan som åskådliggör hur maskinerna och de olika 

funktionerna är placerade. Grunden till layouten planerades när fabriken byggdes och har, enligt 

Norbert Leicher, sedan dess inte genomgått någon drastisk förändring. Den enda funktionen som 

inte ligger inom byggnadens väggar är en del av godsmottagningslagret som ligger i en container 

utanför. 

 

3.2 Det fysiska material- och produktflödet 
De flesta produkter passerar alla funktioner som finns i fabriken, vilket gör att dagens system inte är 

speciellt optimerat för någon produkt. Den extra transportsträckan drabbar således alla och när det 

summeras får det ett stort genomslag i form av ökade kostnader för produkter i arbete (PIA) och 

ineffektivt utnyttjad arbetskraft. I figur 3 visas en schematisk bild av hur flödet kan se ut för en typisk 

produkt. Som synes har fabriken en funktionell flödeslayout vilket är ännu tydligare om även 

informationen i bilaga 2 tas i beaktande. Där syns t.ex. att CNC-maskinerna är uppdelade beroende 

på typ; fräsar står för sig, svarvar för sig osv. 

 

 
Figur 3 – Schematisk bild över fabriken där exempelflöde är utmärkt 



14 

3.3 Bearbetningsprocessen 
I och med att maskinerna har liknande prestanda innebär bristen på standardisering att det inte finns 

några rutiner som underlättar planeringen så att liknande produkter går genom samma maskiner. 

Inom själva bearbetningsprocessen finns alltså inget organiserat flöde och därav minimeras inte 

omställningstiderna, vilket leder till en ökad kostnad. Enligt Norbert Leicher utgör uppspännings- och 

omställningstid en tredjedel av produktionstiden vilket innebär att en liten reduktion på den tiden 

skulle ge en stor effekt på totalkostnaden. 

 

3.4 Maskinpark och standardverktyg 
Maskinparken på Daliff består av tre stycken CNC-svarvar, elva CNC-fräsar och en manuell verkstad 

bestående av fräsar, svarvar, slipmaskiner, bandsågar osv. Nedan finns en beskrivning av CNC-

fräsarna och dess viktigaste attribut. (Daliff, 2009) 

 

Maskin Axlar Arbetsvolym Verktygshållare Minne Matninghastighet Max varvtal Speciella attribut

DMF 5 2200x560x720 30 stort Snabb 18000

DMU 5 630x560x560 24 stort Medel 12000

V80 3 2000x1000x750 36 stort Medel 10000

V40A 3 750x450x410 20 stort Snabb 15000

V40B 3 750x450x410 20 litet Långsam 10000 Stor delare

V40C 3 750x450x410 20 stort Medel 10000

V40D 3 750x450x410 20 stort Medel 10000

V40E 3 750x450x410 20 stort Medel 10000

V40F 3 750x450x410 20 stort Medel 10000 Liten delare

V30 3 750x450x410 20 litet Långsam 10000

Mini Mill 3 450x350x300 20 litet Långsam 80000  
Tabell 1 - CNC-fräsarnas egenskaper 

 

Dessa maskiner har alla en basriggning med fem standardverktyg som används mycket frekvent i 

bearbetningsprocessen. Dessa verktyg är: 

 Endmill Ø 50 

 Centrerborr 

 Borrchuck 

 Endmill Ø 12 

 Tip tool Ø20 
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4. Layoutförändring av fabriken 
 

När en layoutförändring ska göras eftersträvas en optimering av ekonomin. Förändringskostnaden 

måste överträffas av förtjänsten av förändringen, därför begränsas handlingsutrymmet ganska 

kraftigt. Författarna har strävat efter att finna lösningar anpassade för att implementeras och 

optimera det befintliga, men har parallellt utvecklat en teoretiskt optimal modell vilket skulle kunna 

implementeras om fabriken skulle byggas om från grunden eller om väldigt stora och långsiktiga 

investeringar planerades. 

 

4.1 Bearbetningsprocessens roll i flödet 
Bearbetningsprocessen innehar i många fall en stor tyngd då flödeslayout diskuteras. Det är ofta en 

process där produkten kräver flera olika funktioner för att enstaka maskiner inte alltid kan 

genomföra samtliga steg (exempelvis grov-/finbearbetning, svarvning, fräsning, målning). Produkten 

behöver då förflyttas mellan olika maskiner och upptar därmed en stor del av den totala 

transporttiden. I Daliffs fall består bearbetningsprocessen oftast av att detaljen endast går in i en 

enstaka CNC-maskin och därefter vidare, alternativt att den går igenom ett antal manuella maskiner 

utan något speciellt samband mellan olika produkter. Valet författarna gör blir därmed att betrakta 

bearbetningen som en enskild funktion, eftersom att själva transporterna inom bearbetningen inte 

går att korta. Fokus kommer att ligga på att reducera övriga transportsträckor i fabriken. 

 

4.2 Val av layoutmodell 
För tillfället är flödena uppbyggda med hjälp av en funktionell layoutmodell. För att inte bli fastlåst i 

hur det har varit var det första steget att analysera möjligheterna att implementera andra modeller 

och om det skulle hjälpa till att förbättra flödet och minska kostnaderna. 

 

4.2.1 Fast position 

I och med att bearbetningsmaskinerna inte är mobila, samtidigt som det är små, lättflyttade 

produkter, är fast position inget alternativ. Det är varken extremt stora eller extremt känsliga 

produkter, så inget av kriterierna uppfylls. Modellen kan således strykas. 

 

4.2.2 Funktionellt flöde 

Denna flödesprincip är högintressant. Dels med tanke på att det är den nuvarande layouten och dels 

med tanke på hur de enskilda produkternas flöden ser ut. Som det ser ut nu behöver nästan alla 

produkter passera genom samtliga stationer i samma ordning. Följaktligen är det då rimligt att anta 

att ett funktionellt flöde är smidigt sett till att det finns begränsad yta, personal, utrustning och 

specialistkunskap. Denna modell kommer att utvecklas vidare i efterföljande steg. 

 

4.2.3 Flödesgrupper 

På grund av tidigare nämnda likheter i produkternas flöden (se 4.2.2) skulle hela fabriken bestå av en 

stor flödesgrupp. Detta skulle göra att en flödesgrupp inte skiljer sig nämnvärt från det funktionella 

flödet eftersom en cell kan arrangeras som ett funktionellt flöde. Istället är intentionen att själva 

bearbetningsmomentet tydligare ska kunna delas in i olika flödesgrupper (se kapitel 5), men detta 

påverkar inte fabrikslayouten som helhet eller transportkostnaderna. Därför kommer denna modell 

inte att tillämpas i efterföljande momentet. 
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4.2.4 Produktflöde 

Eftersom att produkterna beställs i små, icke-återkommande batcher finns det ingen ekonomisk 

vinning i att ha en ”löpande band”-process. Det blir samtidigt väldigt svårt att utforma renodlade 

produktflöden och som tidigare nämnt i 4.2.2 går produkterna på det stora hela igenom samma 

funktioner innan och efter den mer unika bearbetningen. Denna modell kommer inte att tas vidare. 

 

4.2.5 Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde används för processer och detta är styckeproduktion. Modellen är inte tillämpbar. 

 

4.2.6 Slutsats layoutval 

Den enda layouten som har potential att förbättra dagens situation är den funktionella 

flödeslayouten. Därför kommer resterande delen av det här kapitlet att behandla lösningsförslag som 

har den layouten. 

 

4.3 Analys av förbättringspotential 
För att veta vad som ska förändras krävs en analys av vilka av dagens transportsträckor som är 

onödigt långa och vad som är möjligt att förflytta vart. Som tidigare angivet är CNC-maskinerna och 

kvalitetskontrollen väldigt dyra att flytta på och en förflyttning kan inte bli ekonomisk försvarbar på 

kort sikt oavsett hur den utförs. De transporterna som då går att korta ner är: 

 Gradning  kvalitetskontroll (75 sekunder i total tidsåtgång) 

 Kvalitetskontroll  färdigvarulager (100 sekunder i total tidsåtgång) 

 Färdigvarulager  lastzonen (90 sekunder i total tidsåtgång) 

Alla andra transportsträckor är optimerade givet förutsättningarna och den totala transporttiden3 

från godsmottagning till utskeppning är 390 sekunder.4 

 

4.4 Utformning av implementerbar modell 
Utifrån ovanstående tre punkter ska nu flödena optimeras. I och med att kvalitetskontrollen är för 

dyr för att flytta och utgången ligger nära kvalitetskontrollen är det rimligt att i första hand avgöra 

huruvida gradning och/eller färdigvarulager kan flyttas så att transportsträckorna kortas. Det är 

dessutom två funktioner som väldigt enkelt kan förflyttas eftersom att det består av möbler i form av 

arbetsbänkar och förvaringshyllor, samt tillhörande golvyta utrymme för arbetarna att jobba på. 

 

4.4.1 Förflyttning av gradning 

Med tanke på att nästan alla produkter gradas efter avslutad bearbetning, så kan den ligga var som 

helst i fabriken utan att transporten till gradningen förändras. Detta för att hela fabriksytan täcks av 

bearbetningsmaskiner, vilket gör att effekten på det genomsnittliga avståndet blir minimal oavsett 

placering. Alltså är det enda viktiga att tänka på hur transportsträckan förändras från gradningen. Då 

transporten ska gå till kvalitetskontrollen blir det effektivare desto närmre kvalitetskontrollen 

gradningen ligger. Det ska dessutom vara så ljudmässigt avskilt från fabriken som möjligt ur 

arbetsmiljömässigt perspektiv. 

 

                                                           
3
 Transporttiden avser endast den tiden som krävs för att en operatör ska hämta produkten och förflytta den 

till nästa station. Bearbetningstid och eventuell tid som produkten ligger overksam är ej inkluderad. 
4
 Tiderna är uppmätta av författarna och avser ett genomsnitt. 
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4.4.2 Förflyttning av färdigvarulager 

Då såväl produkter som batcher är små och Daliff jobbar med intentionen att de färdiga produkterna 

ska lagerhållas minsta möjliga tid innan de skickas ut till kund, så innebär det att färdigvarulagret 

upptar en relativt liten yta och kan flyttas relativt lätt. Det optimala vore att lägga lagret mellan 

kvalitetskontrollen och utgången, i och med att produkterna inte behöver transporteras i en omväg 

då. Om inte det är möjligt av utrymmesskäl så är en önskvärd omflyttning att det gör så att det ligger 

närmre de båda än vad det gör i dagsläget. 

 

4.5 Utformning av teoretiskt optimal modell 
När en teoretisk modell ska utformas för att minimera transportsträckorna som helhet krävs ett 

annat tankesätt än tidigare. I det läget är inget ”oflyttbart” och statiskt, så det gäller att fokusera på 

helheten och inte enbart tänka på de enskilda transportvägarna. Eftersom att kvalitetskontrollen är 

en central punkt i produktionen, där det både går ut till bearbetning och kommer in igen, så borde 

den även vara en medelpunkt i layoututformningen. Samtidigt borde den ligga nära in- och utgång 

eftersom att det är föregående och efterkommande steg. Samma sak gäller för gradningen som får 

sina detaljer från bearbetningsmaskinerna och skickar dem vidare till kvalitetskontrollen, alltså borde 

den ligga centralt och nära kvalitetskontrollen. Följaktligen stationeras bearbetningsmaskinerna på 

det kvarvarande utrymmet, vilket rimligen borde bli en halvbåge runtomkring kvalitetskontroll och 

gradning. 

 

4.6 Resultat 
Efter att ha utfört det tidigare givna resonemanget kring förflyttningar (se avsnitt 4.4), så 

genomfördes en sökning av lämpliga platser med korrekta mått. När platserna var funna krävdes 

naturligtvis omlokalisering av det som varit där tidigare. 

 

4.6.1 Omlokalisering av gradning 

Gradningen förflyttas till utrymmet som är precis vägg i vägg med kvalitetskontrollen (se figur 4). Det 

medför att hela transportsträckan försvinner och att det är mycket enklare att kommunicera mellan 

stationerna gällande arbetsbelastning eller dyl. Det är dessutom det mest ljudmässigt avskiljda stället 

på hela fabriksgolvet. För att skapa plats för gradningen krävs att sågarna förskjuts några meter 

närmre godsmottagningen, vilket i själva verket blir en liten förbättring. Alltså har inget blivit till det 

sämre av förflyttningen, utan hela tidsvinsten kan räknas hem. 

 

4.6.2 Omlokalisering av färdigvarulager 

Färdigvarulagret förflyttas ner så att det ligger närmre såväl kvalitetskontroll som utgång. Enda 

möjliga platsen att placera det på ligger tyvärr inte mellan de båda som det var önskat, utan längs 

väggen precis bredvid utgången (se figur 4). För att det ska kunna inrymmas där krävs förflyttning av 

tre manuella maskiner. Den ena av dem, en stor slipmaskin, används någon gång i månaden och 

förflyttas längst bort i fabriken där gradningen ligger för närvarande. De två andra, en mindre 

slipmaskin och en blästringsmaskin, används någon gång i veckan respektive någon gång i månaden 

och byter helt enkelt plats med färdigvarulagret högre upp längs samma vägg. Det blir smärre 

tidsförluster i och med att de tre manuella maskinernas nya position kräver längre transporter, men 

med tanke på hur sällan de används i jämförelse med färdigvarulagret så ger den tidsförlusten ingen 

märkbar påverkan på tidsvinsten omflyttningen medför. 
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4.6.3 Den nya layouten sammanfattad 

Förflyttningarna som har genomförts sammanfattas alla i figur 4 där det som har flyttats är inringat. 

Vid en jämförelse med hur det såg ut från början (se figur 3) räcker det med en okulär besiktning i 

denna schematiska bild för att avgöra att flödet nu tar en kortare väg och att transportsträckorna har 

minskat.  

 

 

 

 
Figur 4 – Schematisk bild över layoutförslaget där förändringarna samt exempelflöde är utmärkt 

 

Den efterföljande tidtagningen har gett ytterligare belägg för den uppfattningen med följande 

resultat: 

 Gradning  kvalitetskontroll (75 sek  0 sek) 

 Kvalitetskontroll  färdigvarulager (100 sek  35 sek) 

 Färdigvarulager  utgången (90 sek  15 sek ) 

 

Den totala transporttiden blir istället 175 sekunder och tidsförändringen per batch blir då 390 

sekunder  175 sekunder, vilket motsvarar en minskning med drygt 55 % i total transporttid. 
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4.6.4 Den teoretiskt optimala layouten 

Den utarbetade layouten som är tänkt att minimera den totala transportsträckan i fabriken illustreras 

i figur 5. Förutom de uppenbara förflyttningarna har fabriken fått en separat utgång så att flödet blir 

mer rakt istället för cirkulärt och att det då blir lättare att följa hur nära färdig produkten är. Det blir 

dessutom mindre tryck på den porten som för närvarande används och det finns inga begränsningar 

utanför sett till parkering för bilar. Även kvalitetskontrollen har fått fler in- och utgångar för att 

onödiga omvägar ska undvikas. 

 

 

 

Figur 5 – Schematisk bild över layoutförslag där exempelflöde är utmärkt 
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5. Uppdelning i produktfamiljer 
 

För att gruppera produkter i olika familjer finns det ett antal angreppssätt som kan utnyttjas. 

Författarna har valt att dela in dessa angreppssätt i att antingen dela upp produkterna med avseende 

på produkten och dess egenskaper eller med avseende på produktionen och dess processer. 

 

5.1 Uppdelning med avseende på produkten 
De egenskaper som generellt kan användas för att bilda produktfamiljer är materialtyp, 

produktstorlek, kvalitetskrav osv. Företaget har en mycket differentierad flora av produkter, men 

dessa har i hög grad liknande egenskaper. Majoriteten av produkterna är i samma storleksgrad, 

tillverkade av aluminium och har lika hårda kvalitetskrav specificerade. Detta klargjorde i ett tidigt 

skede att en uppdelning av detta slag inte skulle vara möjlig att göra på ett sådant sätt att det ledde 

till en förbättring av effektiviteten rent tillverkningstekniskt. 

 

5.2 Uppdelning med avseende på produktionen 
Det vanligaste angreppssättet vid uppdelning av grupper med avseende på produktionen är att 

studera vilka maskiner de olika produkterna tillverkas i och med denna information bilda familjer. 

Studierna som gjordes på företaget visade dock att detta inte skulle vara möjligt då skillnaderna på 

maskinerna var mycket små och att det därav i dagsläget inte finns någon motivering till att gruppera 

produkterna med hjälp av maskinerna. De skillnader som fanns i maskinerna var: 

 En maskin klarar långa arbetsstycken 

 En maskin har mindre minne 

 Två maskiner har vridbar chuck (så kallad delare) 

 Två 5-axliga maskiner 

 Två maskiner har högre maxvarvtal 

 Två har låg matningshastighet  

 Två har större verktygsmagasin 

Se tabell 1 för utförligare specifikationer 

 

Enligt Christian van Schalkwyk, produktionschef på fabriken, kan maskinerna anses vara likvärdiga då 

de små skillnaderna i maskinerna ger varken begränsade eller ökade möjligheten att bearbeta 

merparten av företagets produktflora. Maskinernas unika egenskaper utnyttjas endast vid sällsynta 

specialfall vilket gör att maskinerna rent praktiskt kan betraktas som identiska och därför inte 

användas som en differentierande faktor vid grupperingen. 

 

Fokus kom då istället att hamna på bearbetningsverktygen som är den stora skillnaden mellan de 

olika produkterna, samtidigt som verktygen inte är unika för den enskilda produkten. Daliff använder 

sig av en hanterbar mängd verktyg som återkommer i olika produkter. Det ger en god möjlighet till 

standardisering av olika verktygsriggningar i olika maskiner för att differentiera maskinerna från 

varandra och därmed ge en möjlighet att gruppera produkterna med hjälp av skillnaderna i 

bearbetningsverktyg. 
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Det medför att Daliff frångår den basriggningen de för tillfället har, och istället får som mål att skapa 

olika permanentriggningar. De olika permanentriggningarna kommer då att vara utformade för att 

kunna bearbeta respektive produktgrupp. Tanken är dock att det fortfarande ska finnas utrymme för 

viss detaljflexibilitet i riggningen, så att enstaka verktyg kan skiftas. 

 

5.2.1 Gruppering med avseende på verktyg 

För att gruppera produkterna med hjälp av verktygen som företaget använder har författarna valt att 

använda sig av tre olika varianter av produktionsflödesanalys; diagonaliserad gruppering, 

frekvensbaserad gruppering och klusteranalys. 

 

Den visuella inspektionsmetoden, beskriven i kapitel 2.2.1, används inte som grupperingsmetod på 

grund av att den är anpassad för problem med låg komplexitet och utgår dessutom från en djup 

förståelse för produktionsprocessen och mycket erfarenhet. Detta är inget som författarna besitter 

eller har möjlighet att införskaffa sig under en rimlig tidsperiod. 

 

Metoden detaljklassificering och kodning, beskriven i kapitel 2.2.2, är anpassad för ett liknande 

problem som detta då den klassificerar produkter med liknande design och produktionsflöde. 

Metoden använder sig främst av attribut på produkten, givna av produktspecifikationen. Det 

förutsätter att det finns kunskap om vilka produkter som kommer att tillverkas i framtiden och att 

det är relativt konstant. Situationen på företaget är långt ifrån denna vilket medför att denna metod 

inte kan användas. 

 

5.3 Utförande av produktionsflödesanalys 
I teorin utförs en produktionsflödesanalys med avseende på produkter och maskiner. I det här fallet 

har metoden anpassats efter rådande förutsättningar, vilket innebär att utgångspunkten har varit en 

verktyg-produktmatris istället för en maskin-produktmatris. Tre olika varianter av analysen har 

utförts eftersom att de åskådliggör grupper på olika sätt vilket innebär att olika grupper 

sammansätts. Dessa skillnader kan användas för att sedan optimera valet av grupper och ökar även 

sannolikheten att bra grupper skapas. 

 

Till grund för verktyg-produktmatrisen (utdrag från matrisen finns i figur 6) ligger information från 

alla produkter som företaget levererat under januari och februari 2010. Eftersom att problemet har 

avgränsats till CNC-fräsarna så har alla produkter som endast tillverkas i den manuella verkstaden 

och CNC-svarvarna exkluderats. De verktyg som har inkluderats i matrisen är alla verktyg som 

används till mer än 2 % av produktfloran, då övriga räknas in i kategorin specialverktyg och en 

hantering av dessa skulle försvåra en gruppering avsevärt. Borrar, gängverktyg och andra verktyg 

som spänns fast i borrchuckar är inte heller inkluderade, på grund av att de kräver exakta mått enligt 

ritningsspecifikationen. De verktygen kommer oavsett gruppering att behöva specialanpassas och de 

skulle endast verka blockerande om de togs i beaktande under själva analysarbetet. 
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Figur 6 - utdrag ur verktyg-produktmatrisen som ligger till grund för analyserna 

 

5.3.1 Diagonaliserad gruppering 

Utförandet av den diagonaliserade grupperingen skedde i enlighet med den tidigare återgivna 

beskrivningen (se Teoretisk referensram kapitel 2.2.3.1), dock med den tidigare beskrivna skillnaden i 

matrisen. Resultatet av analysen finns framställd i bilaga 1A. Metoden krävde tre vågräta och tre 

lodräta iterationer innan ett resultat blev synligt. Resultatet av denna metod gav inga grupper som 

var av tillräckligt stor storlek vilket medför att dessa inte kan vara med i senare analyser. 

 

5.3.2 Frekvensbaserad gruppering 

Denna metod utfördes helt enligt tidigare beskrivning(se teoretisk referensram kap 2.2.3.2). 

Resultatet av den frekvensbaserade grupperingen är starkt beroende av hur tillvägagångssättet ser ut 

under punkt 6 ”sammanslå grupper om maskinerna i den ena gruppen är en del av en större grupp”. 

Enligt önskemål från företaget har målet varit att skapa så stora grupper som möjligt då detta 

innebär ett simplare förväntat implementeringsförfarande. Kraven på grupperna har också varit att 

de ska innehålla färre än tio olika verktyg för att få ett rimligt antal öppna verktygspositioner i 

maskinen och därmed behålla flexibiliteten. Beskrivning av hopslagningen av grupperna samt dess 

sammansättning finns i bilaga 1B och 1C. Figur 7 visar hur stor andel av det totala antalet CNC-

bearbetade produkter varje grupp innehåller. Gruppen standard avser de produkter som endast 

använder sig av tidigare angivna standarduppsättning. 

 

 
Figur 7 – Storlek på produktfamiljer med nuvarande verktygsanvändning 
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Resultatet av denna analys var positiv så tillvida att en stor grupp kunde identifieras men fortfarande 

ingår över hälften av alla produkter i flera olika små grupper vilket innebär liknande problem som 

tidigare. 

 

5.3.3 Klusteranalys 

Klusteranalysen genomfördes som tidigare beskrivning gjorde klart (se teoretisk referensram 2.2.3.3). 

Som synes i resultaten (se bilaga 1D) så gav det inga höga korrelationsnivåer. Det beror till stor del på 

att klusteranalysen är som starkast om verktygen används ungefär lika frekvent och om det finns 

mönster i vilka verktyg som ofta används ihop. I det här fallet har verktygen haft en mycket stor 

variation i hur ofta de har använts. Inte heller denna metods resultat kommer alltså att tas med i 

kommande analyser, då dessa var alldeles för svaga. 

 

5.3.4 Hantering av borr-, gäng- och specialverktyg 

Hittills i utförandet har det inte tagits hänsyn till borr-, gäng- och specialverktyg. Det krävs dock nu 

för att vara säker på att verktygsmagasinet kan ha plats för alla borrar, gängor och specialverktyg 

utan att behöva flytta något av de för produktfamiljen specifika verktygen. Genom att applicera 

80/20-regeln på de verktyg som tillhör produktgrupperna kommer det att framgå hur många platser 

som behöver vara fria i majoriteten av fallen. Det vill säga antalet platser som behöver vara lediga 

ska anpassas till den maximala mängd borr-, gäng- och specialverktyg som 80 % av produkterna i 

gruppen kräver. Värt att ha i minnet är att en borrplats redan finns inkluderad i form av borrchucken 

i standardverktygen. 

 

5.4 Hopslagning av verktyg 
När den första analysen var genomförd var resultatet plottrigt och inte helt tillfredsställande. 

Motåtgärden blev då att slå samman verktyg av samma sort med olika diameter, där det i de flesta 

fallen skulle vara av mindre betydelse vilken diameter som användes. Det skulle krävas en viss extra 

tidsåtgång att exempelvis köra en mindre fräs flera vändor istället för en större, men den extra tiden 

är försvinnande i förhållande till tiden det tar att byta verktyg i verktygsmagasinet mellan de olika 

produkterna. Sammanslagningarna skedde i samråd med CNC manager Zaid Fakier och resulterade i 

följande: 

 Ballnose Ø10 kommer användas istället för ballnose Ø8, Ø10 och Ø12 

 Endmill Ø8 kommer användas istället för endmill Ø8 och Ø10 

 Endmill Ø12 (standard) kommer användas istället för endmill Ø12 och Ø20 

 Facemill Ø25 kommer användas istället för facemill Ø20 och Ø25 

Dessa sammanslagningar motiverades genom att verktygen i normala fall används till olika former av 

grovbearbetning vilket gör att det är möjligt att göra avkall på effektiviteten vid själva bearbetningen 

för att kunna slå samman verktygen. Sammanslagningen till Ballnose Ø10 kan användas vid 

grovbearbetning och även vid finbearbetning av yttre konturer då detta inte är beroende av 

diametern. Enligt Zaid Fakier är användningen av dessa verktyg vid finbearbetningen ett undantag 

vilket gör att detta inte kan ses som en särskilt stor nackdel. 
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Figur 8 - Andelen verktygen används både i nuvarande uppsättning och den reviderade 

Skillnaden mellan ett ballnose-verktyg och ett bullnose-verktyg är profilen vilken finns beskriven med 

en ritning i bilaga 3. 

 

Samtliga analyser genomfördes en gång till med de nya data som tillkommit efter 

sammanslagningarna. Inte heller efter sammanslagningarna gav varken den diagonaliserade 

grupperingen eller klusteranalysen upphov till att några tillräckligt bra grupper kunde bildas (se 

bilaga 1E och 1H). 

 

5.4.1 Frekvensbaserad gruppering 

Efter sammanslagningen av verktygen genomfördes en frekvensbaserad gruppering igen på samma 

sätt (se bilaga 1F och 1G), med skillnaden att nu blev resultatet bättre.  Nu kan 2/3 av produkterna 

infogas i standard och grupp A. Samtidigt har antalet grupper minskats från 16 till nio, vilket innebär 

mindre variation i den återstående tredjedelen. 

 

 
Figur 9 – Storlek på produktfamiljer med reviderad verktygsuppsättning 
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5.5 Resultat 
Utgångspunkten för resultatet är figur 9 som visar vilka produktfamiljer som finns tillgängliga att 

implementera och hur dessa kan anpassas. Den första av de två ytterligheterna är att skapa en 

produktfamilj som innehåller så stor andel av produkterna som möjligt. De övriga produkterna 

hamnar då i en grupp där verktygsuppsättningen inte kan standardiseras. Den andra ytterligheten är 

att skapa så många produktfamiljer som möjligt med tillräckligt många produkter för att skapa en 

tillfredställande beläggning på maskinen. Denna modifiering kan utföras eftersom att gruppen 

standard kan ingå i alla andra grupper.  

 

5.5.1 Största möjliga produktfamilj 

Den största möjliga produktfamilj som är möjlig att åstadkomma innehåller 67 % av produkterna 

vilket visas nedan i figur 10. Denna modifiering skedde genom att alla produkter som endast använde 

verktyg ur standarduppsättningen adderades till gruppen A. Resterande produkter, som inte har 

någon korrelation gällande verktygsbehov, ingår i gruppen övriga.  

 

 
Figur 10 – Storlek på största möjliga produktfamilj 

Efter genomförd 80/20-analys av borr-, gäng- och specialverktygen som krävs för de olika 

produkterna som ingår i grupp A, visade det sig att 82 % av verktygen endast upptar tre platser eller 

mindre i magasinet. Maximalt antal som krävdes sett till hela urvalet var fem stycken. 

 

För att kunna behandla 67 % av de order som kräver bearbetning av CNC-fräsar, behövs alltså fyra 

platser för standardverktyg, nio platser för gruppspecifika verktyg och tre platser för borr-, gäng- och 

specialverktyg. Detta blir 16 platser och vilket gör att CNC-fräsarna kommer ha några tomma 

verktygsplatser vilket ger ett utrymmer för viss flexibilitet trots denna standardiseringslösning. 
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                     Figur 11 – Permanentriggat verktygsmagasin för maskiner ingående i grupp A 

5.5.2 Flertalet produktfamiljer 

Det totala antalet CNC-fräsar som finns tillgängliga är elva vilket innebär att alla produktfamiljer 

måste innehålla minst 10 % av produkterna för att vara av tillräcklig storlek. Detta innebär att det 

slutgiltiga antalet grupper av tillräcklig storlek är sex vilket framgår av figur 12. I detta fall har 

gruppen standard fördelats mellan de mindre grupperna från grundlösningen. Gruppen övriga har i 

lösningsförslaget reducerats till att endast bestå av 14 % av produkterna vilket innebär att färre 

maskiner inte kan standardisera sin verktygsuppsättning i jämförelse med det tidigare 

lösningsförslaget. 

 

80/20-analysen blir inte tillämpbar på denna lösningsmetod eftersom produktgrupperna är 

uppdelade med delar av standardgruppen men inte med specifika produkter från standardgruppen. 

Detta innebär att grupperna inte är exemplifierade med specifika produkter och därmed finns det 

ingen statistik som kan ligga till grund för analysen. Ett rimligt antagande är att antalet special-, gäng- 

och borrverktyg som behövs för dessa produktgrupper är liknande som den stora produktgruppen i 

tidigare lösning, alltså att det finns ett behov för tre platser eller mindre. 

 

 

 
Figur 12 - Åskådliggörande av antalet produktfamiljer > 10 % 
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Grupp A Grupp B Grupp C Grupp F Grupp G 

Ballnose Ø6 Ballnose Ø6 Ballnose Ø2.5 Ballnose Ø2.5 Bullnose Ø12 

Ballnose Ø10 Ballnose Ø10 Ballnose Ø6 Centrerborr Bullnose Ø20 

Bullnose Ø16 Bullnose Ø10 Bullnose Ø20 Endmill Ø2 Centrerborr 

Bullnose Ø12 Bullnose Ø12 Centrerborr Endmill Ø4 Endmill Ø2 

Bullnose Ø20 Bullnose Ø20 Endmill Ø2 Endmill Ø8 Endmill Ø4 

Centrerborr Centrerborr Endmill Ø3 Endmill Ø12 Endmill Ø12 

Endmill Ø8 Endmill Ø8 Endmill Ø4 Endmill Ø50 Endmill Ø50 

Endmill Ø12 Endmill Ø12 Endmill Ø6 Facemill Ø20 Reamer Ø4 

Endmill Ø50 Endmill Ø50 Endmill Ø8 Tip tool Ø20 Reamer Ø5 

Facemill Ø20 Reamer Ø6 Endmill Ø12  Reamer Ø8 

Reamer Ø6 Reamer Ø8 Endmill Ø50  Tip tool Ø20 

Reamer Ø10 Reamer Ø10 Reamer Ø6   

Tip tool Ø20 Tip tool Ø20 Tip tool Ø20   
Tabell 2 – Permanentriggningar för grupp A, B, C, F och G 
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6. Rekommendationer 
 

Författarna rekommenderar att Daliff implementerar den enklare förändringen av layouten samt den 

största möjliga produktfamiljen.  Lösningarna finns visualiserade i figur 4 och figur 10. Dessa 

lösningar är mycket väl förberedda för implementering då de är väl anpassade till situationen på 

företaget. 

 

6.1 Layout 
Den enklare förändringen av layouten har en mycket låg implementeringskostnad och en relativt hög 

besparingspotential i och med att den mer än halverar transporttiden. Det ger en möjlighet att 

implementera förändringarna utan att ta en nämnvärd ekonomisk risk. Risken i 

implementeringsmomentet är att personalen måste invänjas vid de nya rutinerna, samt att i vissa fall 

krävs det omfördelning av arbetsuppgifter. 

 

6.2 Produktfamiljer 
Den största möjliga produktfamiljen har den stora fördelen att den enkelt kan implementeras i 

programmeringen och planeringen. Detta genom att planeraren enklare kan avgöra vilken 

produktfamilj en produkt ingår i då det inte finns fler liknande familjer samt att programmeringen 

inte har fler olika verktygsuppsättningar att utgå ifrån.  

 

Även om den statiska lösningen säger att 67 % av maskinerna kan ställas om till denna produktgrupp 

rekommenderar författarna att Daliff endast ska implementera lösningen i 5 av 11 maskiner vilket 

utgör 45.5 %. Att företaget inte bör ställa om fler maskiner än det i ett första steg beror på att det 

finns en osäkerhet i det statistiska underlaget och att det krävs en säkerhetsmarginal mot 

förändringar i orderingång. Skulle företaget sedan inse att fler maskiner kan ställas om medför detta 

ingen ny problematik medan en misslyckad implementering av för många maskiner kan medföra ett 

psykologiskt nederlag och en opposition mot lösningen bland de anställda. Om det händer kan 

resultatet eventuellt bli att en bra lösning förkastats på grund av att den har implementerats fel. 

 

Nyckeln till att lösningen ska fungera är att programmering och planering anpassar sig till lösningen 

och jobbar för att standardiseringen upprätthålls. Dessa positioner får då ökat ansvar för hela 

produktionen i jämförelse med vad de tidigare haft. 
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7. Slutsats 
 

7.1 Självkritisk granskning 
Precis som alla projekt så har även detta svagheter som författarna har valt att bortse från för att nå 

ett resultat. De flesta svagheterna grundar sig i övergången från teori till verklighet och en del 

förenklingar som har gjorts på vägen. 

 

7.1.1 Svagheter med analysmetoder 

Analysmetoderna som användes vid utformandet av produktgrupperna var anpassade för att bilda 

produktgrupper med avseende på maskiner och produkter, då dessa istället anpassades till att bilda 

grupper med avseende på verktyg och produkter skapades vissa svagheter. De största svagheterna 

kommer utifrån att metoderna har utformats med grundidén att samtliga maskiner används i 

liknande utsträckning, alltså inte att någon maskin används i ett stort antal fall medan andra endast 

används i undantagsfall. Det har fört med sig att metoderna inte ger resultat i enlighet med det 

förväntade, vilket har visat sig genom att två av metoderna inte gav något användbart resultat.  

En specifik och tydlig svaghet med klusteranalysen var att korrelationsnivån mellan två verktyg alltid 

var låg om det var stor skillnad i hur frekvent verktygen användes. Alltså om verktyg A alltid användes 

med verktyg B men att verktyg B användes till fler produkter gav detta en låg korrelation fast ett 

tydligt samband finns. 

 

Den diagonaliserade grupperingen bygger på att ett resultat blir synligt efter sorteringen har skett. En 

metod som förutsätter att resultatet framkommer av en okulär besiktning för med sig en svaghet då 

det är starkt beroende av personen som utför besiktningen och dess erfarenhet. Författarna anser 

att de har gjort en fullgod besiktning men det finns, som tidigare påpekat, ett beroende mot 

erfarenheten att utföra denna besiktning som författarna saknar. 

 

7.1.2 Svagheter med utförandet och resultaten 

Urvalet av produkter som har varit den statistiska grunden för utförandet skedde genom att anta att 

produktionen för de två första månaderna gav en bild av företagets produktion idag samt i 

framtiden. Med detta antagande valdes dels storleken på den statistiska grunden samt förenklingen 

att framtidens produkter inte nämnvärt skulle förändras. Det skapar en osäkerhet i och med att 

tillfälliga beställningar som ej kan anses spegla det normala påverkar statistiken i jämförelse med en 

studie av ett helt års produktion. Vilken verklighetsförankring som finns i påståendet, att framtidens 

produktion ser liknande ut som dagens, har författarna ingen möjlighet att avgöra.  
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7.2 Förslag till fortsatt arbete 
Med tanke på att författarna använde sig av ett urval begränsat till en sammanhängande 

tvåmånadersperiod, så finns det fog för att göra om samma studier med data insamlat från antingen 

en längre tidsperiod eller en helt ny period. En jämförelse med det här arbetets resultat kan då göras 

för att se ifall det finns ett mönster, så att det framlagda åtgärdsförslaget går att använda, eller om 

det är en för skiftande produktflora för att det ska vara möjligt att standardisera 

verktygsuppsättningarna på något sätt överhuvudtaget. 

 

Ett större projekt är att genomföra implementeringstester där det går att få fram resultat från 

verkligheten. Den här rapporten har enbart fokuserat på att få fram ett teoretiskt bra resultat, som 

visserligen är anpassat för implementering, medan själva implementeringsarbetet och den 

efterföljande utvärderingen är överlämnat i Daliffs händer. 

 

Ytterligare förslag till fortsatt arbete är att göra en noggrann beräkning av kostnader för att bygga om 

fabriken och flytta på det som i den här rapporten klassats som fasta stationer. Författarna har i den 

här rapporten kommit fram till att det är en alldeles för hög kostnad för att kunna räkna hem på kort 

sikt och därför valt bort det alternativet i ett tidigt stadium. Noggrannare uträkningar för kostnader 

och förtjänster kan ge en mer exakt återbetalningstid för de investeringarna som krävs, vilket i sin tur 

kan ge vägledning till om det är värt att göra det. 

 

7.3 Egna reflektioner 
Genom hela projektet har författarna haft god möjlighet att föra diskussioner med allt från 

företagsledningen till maskinoperatörerna och receptionisten. Detta har inneburit en god förankring 

genom att företaget hela tiden har varit en del i framstegen. Diskussionerna har gett författarna en 

bra inblick vilket har lett till en djupare förståelse för problematik och historia om vad som har gjort 

att företaget ser ut som det gör idag. Det har dels varit bra för själva lösningarna men även varit en 

inspiration att se hur dynamiskt företaget har varit och hur författarna har haft möjlighet att påverka 

produktionen. 

 

Under projektets gång när delar av lösningar har diskuterats med berörda parter har den potentiella 

förändringen stött på motstånd. Grunden till motståndet har varit en ovilja att förändra sitt 

personliga arbetssätt. Att denna ovilja finns är inte något som har överraskat författarna men det har 

varit en stor lärdom att se vilka problem en person med en ovilja mot förslaget kan uppfatta i 

jämförelse med en person som är positivt inställd från början. Överlag har detta inte varit något 

större problem då ett stort stöd för lösningarna har funnits hos företagsledningen vilket har gjort att 

alla invändningar mot lösningarna har varit tvunget att vara välgrundade. Detta har då istället blivit 

en grund för förbättring och bättre motivering av förslagen. 
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Projektet har grundats på en relativt liten fabrik med relativt simpla problem. Trots detta har ett stort 

problem varit att tillämpa de teoretiska modellerna i verkligheten. Av de tre modellerna för att skapa 

produktfamiljer var det endast en som kunde hitta lösningar. Att de andra modellerna inte har hittat 

några lösningar beror då inte på att det inte finns några lösningar eftersom att det uppenbarligen 

finns. Modellerna som användes har varit väl anpassade för problemet vilket innebär att 

problematiken ligger i tillämpningen av modellen. Lärdomen som författarna drar av detta är att det 

är mycket viktigt att kunna ha fler teoretiska modeller tillgängliga vid problemlösning för att ha 

möjlighet att jämföra, alternativt få fram resultat. Detta har också påverkat projektet genom att inse 

att de olika modellerna kan ge olika resultat beroende på infallsvinkel. Slutsatsen av detta blir att det 

är viktigt att studera modellerna innan de tillämpas för att avgöra hur de kan manipuleras och att det 

är viktigt att i förväg se vilka resultat som eftersträvas. Detta tillvägagångssätt kommer dock att 

medföra en risk för att resultaten inte blir helt objektiva vilket också bör tas i beaktande innan 

modeller används. 

 

De slutgiltiga rekommendationerna som presenterades mottogs med väldigt bra respons hos 

företagsledningen. Båda delarna av projektet kommer att implementeras och förberedelsearbetet 

började planeras redan under mötet som efterföljde författarnas presentation av de framarbetade 

förslagen. Att projektet avgränsades till att inte inkludera implementeringen innebär därmed att 

författarna inte får någon möjlighet att se vilken effekt projektet får på verksamheten. Detta är 

beklagligt då det hade varit intressant att se, samt varit bra för självförtroendet. Det skulle också ha 

inneburit en djupare förståelse då effekten av lösningarna berättar mycket om vilka styrkor och 

svagheter som verkligen fanns i dem när det provades praktiskt och inte bara de teoretiska 

aspekterna. 
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Tack 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla anställda på Daliff, då det är tack vare allt stöd från dem som vi har 

haft möjlighet att genomföra arbetet. Vi vill rikta ett extra tack till Nooma, Stacey och Yussuf då 

dessa har tagit sig extra mycket tid för att vi ska känna oss välkomna och underlätta i kontakten med 

övriga anställda. I diskussionerna kring lösningar vill vi lyfta fram den erfarenhet och ingående 

kunskap som Christian och Zaid har bidragit med. Till sist vill vi rikta ett mycket stort tack till Norbert, 

som hela tiden har haft ett öga på vårt arbete, visat stort intresse, gett stöd för de framgångar vi har 

gjort och även kritiserat de lösningar vi har kommit fram till på ett mycket konstruktivt och 

utvecklande sätt. 

 

Under skrivprocessen har Jan-Olof, vår handledare, varit mycket aktiv och trots avståendet haft 

möjlighet att på våra villkor handleda och kritisera framskridandet. Detta har varit en mycket bra 

stöttning som har lett till att skrivandet har gått smidigt och gett ett vad vi tycker bra resultat. 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till Mattias Andersson, Gerald Green och Rolf Buchholz som var de 

personer som gjorde så att vi kunde komma i kontakt med Daliff och därmed möjliggjorde projektet. 

Utan dessa hade vi troligtvis inte kunnat hitta ett lämpligt företag i regionen. 
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