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Sammanfattning 

Denna rapport redogör för resultatet av examensarbete som utförts på avdelningen DIL, 
produktionsenhet XPS på företaget Cummins-Scania XPI manufacturing LLC av 
studenter från Kungliga Tekniska Högskolan. Uppdraget som tilldelades var att nuläget 
skulle defineras med aveende på planeringen, ta hänsyn till framtida volymuppgångar  
samt skapa produktionsplaner för tvättmaskinerna Amsonic och Dürr.  
 
Idag finns det två tvättmaskiner på XPS som tvättar artiklar för injektorer och 
högtryckspumpar. Dessa artiklar kittas i korgar eller rack innan dem skickas in till 
tvättmaskinerna för att sedan monteras i monteringen. Problemet som finns idag på 
XPS är att det finns ett korsflöde av racken vilket gör att det blir svårt att planera vad 
som ska tvättas. 
 
För att kunna lösa problemet gjordes en nulägesanalys på kittningen och monteringen. 
Därefter skapades olika figurer för att förstå processflödet av racken och till sist gjordes 
olika beräkningar i excel som presenterades i form av tabeller. Efter att tabellerna med 
cykeltider från kittningen och täcktider från monteringen var gjorda så var nästa steg att 
genomföra själva produktionsplanerna. 
 
Nästa fas i examensarbetet var att testa produktionsplanerna för bägge tvättmaskiner 
och se ifall dem beräknade värderna stämde överens med verkligheten. Det som 
mättes under test var procentgrad rätt rack som kom ut i monteringen samt 
beläggningsgraderna för Dürr kittningen och furneraren i monteringen. 
 
Produktionsplanerna som togs fram under examensarbetet skulle göra 
planeringsarbetet enklare på kittningen och monteringen, dessutom ger rapporten olika 
förbättringsförslag och rekommendationer för att klara av framtida volymuppgångar.  

Nyckelord 
Cummins-Scania XPI Manufacturing LLC, Produktionsplanering, Processtyrning, Logistik
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Abstract 
This report presents the results of a bachelor thesis done at Cummins-Scania XPI Manufacturing 
LLC at the production unit XPS by students from the Royal Institute of Technology. The task 
that was assigned was to define the current status of planning, taking into account future volume 
increases and create production plans for the washing machines Amsonic and Dürr. 
 
Today there are two washing machines at XPS that washes items for injectors and high pressure 
pumps. These items are kitted in baskets or racks before being sent to the washing machines and 
then assembled in the assembly. The problems that exists today at XPS is that there is a cross 
flow of the rack making it difficult to plan and lack of steering showing when what item should 
be washed.  
 
To solve the problem a situation analysis was done on kitting and assembly. Several figures were 
created in order to understand the process flow of the racks. Calculations were made using excel 
which were presented in the form of tables. After creating the tables with cycle times from 
kitting and tact times from the assembly. With the necessary data needed, the next step was to 
create the production plans. 
 
The next phase of the project was to test the production plans for both washing machines and see 
if the calculated values were consistent with reality. Things were measured during the test were 
the percentage rate of right rack that came out to the assembly and capacity utilization of Dürr 
kitting and the person emptying the machine and supplying the line in the assembly. 
 
The production plans that were developed during the thesis work would make planning easier for 
kitting and assembly, in addition the report provides a variety of suggestions and 
recommendations for handling with future volume increases. 
 
 
Key-words 
Cummins-Scania XPI Manufacturing LLC, Production planning, Process control, Logistics 





Lista över införda beteckningar 

Buffert – Syftar på extra material. 

Furnera – Tillhandhålla eller förse någon med något. I detta fall line med material. 

Kitta – Förbereda material som sedan kan användas. I detta fall användes det i monteringen. 

Line – Syftar på ett seriellt flöde där man antingen monterar eller kittar. 

Rack – En större variant av korg som man lägger material i.  

Salvage – Syftar på ingående material som inspekteras efter test och återinförs till kittningen. 

Vagn – Ett transportmedel för racken som använd både i kittningen och i monteringen. 

 

 

  



  



Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som är utfört på avdelningen DIL som tillhör 
produktionsenheten XPS på företaget Cummins-Scania XPI Manufacturing LLC i Södertälje. 
Examensarbetet är ett avslutande moment på ingenjörsutbildningen inom maskinteknik med 
inriktning Industriell ekonomi och produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan i Södertälje 
under november-januari 2012-2013. 

För att kunna tillgodogöra sig rapporten på ett tillfredsställande sätt krävs viss grundläggande 
kunskap inom produktion och logistik. 

För att ta del av resterande produktionsplaner hänvisar vi till produktionsenheten XPS på 
företaget Cummins-Scania XPI Manufacturing LLC i Södertälje. 

Då många personer varit till stor hjälp under examensarbetet finns det många vi vill tacka, dock 
kan inte alla nämnas vid namn. Först vill vi tacka vår handledare på Scania Maria Peterson som 
hjälpt och väglett oss genom arbetet. Vi vill också tacka Jan Linell för vägledning, stöd och 
konstruktiv kritik i genomförandet av examensarbetet. 

Till sist vill vi tacka våra familjer som stöttat och motiverat oss genom våra studier. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet. Därefter presenteras syfte, mål, lösningsmetod och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
Cummins-Scania XPI Manufacturing LLC, härefter kallat XPS har idag två tvättmaskiner. 
Majoriteten av alla artiklar tvättas innan de ska användas på monteringen. Ultraljudstvättmaskinen 
Amsonic tvättar kittkorgar till både injektor- och pumpmonteringen. Den andra tvättmaskinen 
som kallas Dürr använder lösningsmedel där artiklarna batchtvättas till först och främst 
pumpmonteringen, men även vissa komponenter till injektormonteringen. 

Kittningen ser till att tillgodose tvättmaskinerna med fyllda rack. Signalen till de som kittar är idag 
ett tomt rack som kommer från monteringen. Idag körs tvättprocessen på låg utnyttjandegrad 
därmed finns det potential att förbättra planeringen av inmatningssekvensen utan att störa 
monteringen.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att studera och undersöka tvättmaskinerna för att åstadkomma hög 
utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden för tvättmaskinerna ändras dagligen beroende på hur många 
ben monteringen väljer att öppna. XPS känner sig inte bekväma med detta arbetssätt med tanke 
på en framtida volym uppgång.  

1.3 Mål  
Ta fram en produktionsplan som beskriver vad som ska tvättas och när för att åstadkomma 
optimalt utnyttjande av tvättmaskinerna. Detta kommer att göras genom att: 

 Definiera nuläget med avseende på planeringen 

 Ta fram produktionsplaner för tvättmaskinerna Amsonic och Dürr  

 Ta hänsyn till framtida volymuppgångar 

1.4 Lösningsmetod  
 Beräkningar i excel. 

 Litteraturstudier. 

 Praktikperiod för att förstå nuläget på XPS    

 Intervjuer.  

 Studiebesök 

1.5 Avgränsningar  
 Fokusera enbart på kända produktvarianter 

 Ta inte hänsyn till injektorvarianter, eftersom de inte påverkar tvättmaskinerna. 

 Utgå enbart från dem befintliga buffertplatser i monteringen. 
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2 Företagsbeskrivning  
Nedan följer en beskrivning av företaget Scania CV AB och arbetet som utfördes på XPS. Sedan kommer även 
en beskrivning av samarbetet mellan Scania CV AB och Cummins.  

Mer information om Scania och Cummins går att finna på www.scania.se och 
www.cummins.com. Se bilagor 1 och 2 för utförliga organisationsscheman för XPS och 
samarbetet mellan Scania och Cummins.   

2.1 Scania CV AB 
Scania började tillverka järnvägsvagnar år 1891. Företagets namn var då Vagnfabriksaktiebolaget i 
Södertälje, förkortat till Vabis. Snart började företaget utveckla och tillverka lastbilar och 1936 
kunde Scania-Vabis lansera sin första egna dieselmotor. Scania CV AB är idag en globalt ledande 
tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri – och marin motorer. Scania bedriver idag en 
verksamhet på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. 
Scania har mer än 35000 anställda världen över, varav cirka 12000 i Sverige. Av dessa 12000 
arbetar 2400 inom forskning och utveckling. (Scania-Bilar Sverige, 2012) 

2.2 XPS 
XPS är ett dotterbolag till Scania som till 50 % ägs av Scania Cv AB och 50 % av Cummins. På 
XPS tillverkas injektorer och högtryckspumpar för lastbilsmotorer, se bilaga 3 för bild på injektor 
och pump. Idag jobbar 73 personer på XPS, varav 50 stycken jobbar i produktionen. XPS består 
av sex olika avdelningar och nedan listas olika syften för varje avdelning. 

2.2.1 XPS Logistics 
 Säkerställa att XPS har material för att tillverka rätt produkt vid rätt tid utifrån kundens 

behov. 

 Säkerställa, tillsammans med inköp, att XPS har rätt artikelleverantörer. 

 Säkerställa att råvarulagret innehåller rätt antal artiklar utifrån förbrukning. 

 Säkerställa att XPS tillverkar rätt produkt vid rätt tid utifrån kundens behov. 

 Säkerställa att XPS har underlag för rätt bemanning utifrån kundens prognostiserade 
behov. 

 Säkerställa att kundens behov kommuniceras och visualiseras inom XPS. 

 Säkerställa att logistik inom XPS är effektivt, stöttar kunden och ständigt utvecklas. 

2.2.2 XPS Finance 
 Säkerställa att XPS har en ekonomisk redovisning som uppfyller de externa och interna 

kraven. 

 Tillhandahålla rättvisande ekonomiska underlag för stöd i verksamhetsstyrningen. 

 Säkerställa kvalitet och en rättvisande bild av verksamheten i grupprapporteringen. 

 Säkerställa att XPS uppfyller de legala krav och riktlinjer som ställs från ägare och externa 
intressenter. 

2.2.3 XPS Q-team 
 Säkerställa kvalitén  
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2.2.4 XPS Operations 
 Säkerställa tillverkning av XPS injektorer och pumpar enligt gällande specifikation och 

volym.                 

2.2.5 XPS Industrial Engineering-Projekt 
 Säkerställa introduktion av nya artiklar och produkter. 

 Driva projekt för långsiktigt förbättrade processer. 

2.2.6 XPS Industrial Engineering-Process 
 Säkerställa att XPS har ett effektivt system för kvalitetsledning. 

 Reducera variation i tillverkningsprocessen. 

 Säkerställa att produktionsanläggningens utrustning och metoder har förutsättning att 
uppfylla och överträffa uppställda mål för stopptid och produktionsvolymer. 

 Ständig förbättring av produktionsanläggningens utrustning och metoder. (Cummins-
Scania, 2011) 

2.3 Samarbetet mellan Scania och Cummins 
Scania har ett samarbete med Cummins när det gäller utveckling och tillverkning av injektorer 
och högtryckspumpar. Idag finns det tillverkningsanläggningar i Södertälje, Columbus i USA och 
Juares i Mexiko. XPS i Södertälje är till hälften ägt av Scania och andra hälften är ägd av 
Cummins. Personalen som jobbar på XPS i Södertälje är anställda av Scania. XPS har i sin tur 
olika Scania kunder där den största kunden är Scanias motormontering. Se bilaga 4 för att 
organisationsschemat för samarbetet mellan Scania och Cummins. (Cummins-Scania, 2011) 
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3 Teori  
I detta kapitel förklaras de olika teoribegreppen som har kommit till användning under examensarbetet samt att 
det kommer jämföras med hur XPS tillämpar dessa teoretiska begrepp. 

3.1 Kanban 
Kanbanmetodiken kommer ursprungligen från Toyotas JIT (Just-in-time) och arbetar specifikt 
med att synliggöra materialbehovet. För att kunna effektivisera produktionen inom JIT kom man 
fram till att sluta med den traditionella centralstyrda produktionen. När brist på material uppstår 
på en arbetsstation så skickar arbetarna en signal som till exempel kan vara ett kort, en tom 
förpackning eller något annat som signalerar materialbehov. Kanban används främst som 
förbättringsmetod för att undvika leveransförseningarr (Bellgran, 2005). 

På XPS jobbas det med kanban på liknande sätt som beskrivs ovan. Material som är små och får 
plats i en mindre låda tvättas oftast i racket som kallas mefo-box. Signalen att börja förbereda 
denna mefo-box är då ett kort från monteringen som kommer till kittningen. När racket är kittat 
så skickas kortet tillbaka till monteringen och detta blir signalen för furneraren i monteringen att 
racket är kittat och har skickats till tvättmaskinen. På kortet står det vilket material som ska kittas 
och antalet. Se bilaga 10 som visar hur kortet och lådan ser ut. 

3.2 Push & Pull  
De två vanligaste metoderna för styrning av material inom produktionslogistik som har utformats 
med hjälp av Kanban systemet är Pull-metoden (sug) och Push-metoden (tryck). Pull-metoden är 
produktion enbart efter kundens behov och på så sätt elimineras slöserier i form utav 
överproduktion och kapitalbindning. I sug styrning utgår man från marknadens efterfråga samt 
att det oftast finns en kund som efterfrågar produkterna. Push-metoden innebär att ett företag 
tillverkar i ett tyckande system som utgår från tillgängligt råmaterial. Fördelen med ett tryckande 
system är att man producerar mot lager. Det innebär att kunden har större chans att få produkter 
inom bestämd tid, dock så binds kapital upp i form utav lagerhållning jämfört med pull-metoden. 
Dessa två metoder används för att förbättra flöden inom tillverkningen för att kunna effektivisera 
produktionen genom att styra och minska cykeltiderna (Bellgran, 2005).   

3.3 FIFO 
Ordet FIFO står för ’’first in first out” på engelska och som betyder att vid tillverkning ska den 
äldsta artikeln förbrukas först. Principen antyder på att upprätthålla samma sekvens i 
produktionen och på så sätt kan artiklarnas åldrande säkerställas samt upprätthålls även vid 
kvalitetsproblem. FIFO är en nödvändig förutsättning för ett tryckande system (Matsson, 2007). 

På XPS är FIFO väldigt viktigt eftersom montörerna jobbar med delar som är små och kommer i 
stora partier. En låda kan innehålla 1000 stycken av samma artikel vilket gör att förbrukningstiden 
för den lådan blir väldigt lång. Tar montörerna inte rätt låda så finns det en risk att materialet 
kommer stå väldigt länge. Även på artiklar som har mindre antal används FIFO på och idag har 
XPS en arbetsmetod som fungerar på så sätt att racken märks upp eller lådorna med siffror där 
siffran ett innebär att det ska förbrukas den först.   
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3.4 RTM 
Realtidsstyrning står på engelska för ”real time management” och används främst för timbasis 
uppföljning av produktionen. Realtidsstyrning är ett system som fungerar som en övervakning 
och samordning av den aktuella pågående produktionen. Med hjälp utav kontinuerlig tillsyn i 
realtid så kan behovet tillgodoses. På detta sätt kan produktionen följas lättare samt möjligheten 
att finna eventuella problem under produktionstiden blir då tydligare. Det finns olika sätt och 
metoder att visualisera arbetet med RTM och på XPS har man valt att arbeta och visualisera detta 
med hjälp av whiteboardtavlor.  

3.5 Täcktider 
Med täcktid för en artikel menas den tid som materialet är tillgängligt innan det tar slut. Istället 
för att uttrycka artiklarna i kvantitet som kan vara svåra att tolka väljer man oftast uttrycka 
behovstäckningen som en tid istället för en kvantitet. Täcktid kan även ses som ett mått på 
kapitalbindning i förhållande till verksamhetens omfattning (Matsson, 2007). 

Arbetet med täcktider på XPS är kontinuerligt. Täcktider för olika material mäts med tid eftersom 
det oftast jobbas med en takt. Finns det en takt så går det att räkna ut hur lång tid som materialet 
räcker innan det tar slut.  

3.6 Cykeltider  
Cykeltid betraktas som tiden för behovsinitiering till dess att den är fullbordad och fyller sitt syfte. 
Cykeltider kan förstås tänkas vara den tid det tar för kunden att behöva vänta för att få sitt behov 
uppfyllt. För att få en perfekt balans av cykeltiden så måste arbetsinnehållet vara lika stor 
(Olhager, 2007).  Taktid på XPS är tiden det tar att fylla upp en korg. Den tiden blir inte svår att 
ta fram eftersom vid Amsonic kittningen så jobbas det med ett taktat seriellt flöde. För Dürr 
kittningen finns idag ingen definierad cykeltid. Men eftersom korgarna läggs i rack så väljer XPS 
att definiera cykeltid som tiden det tar att fylla upp ett rack. 

3.7 Genomloppstid 
Genomloppstid för en produkt är när bearbetningen för en produkt sätts igång tills dess att det 
kommer ut en färdig produkt. När man pratar om genomloppstid så pratar man alltid om 
logistikrörets olika delar, dessa är materialförsörjningsledtid, produktionsledtid och lagerledtid. 
En annan viktig detalj som det bör tas hänsyn till när det talas om genomloppstid är vart och när 
kundorderpunkten ska läggas (Oskarsson, 2006). 

För XPS innebär genomloppstid tiden det tar för ett rack att kittas och sedan komma tillbaka till 
kittningen. Det går att se dem tre stegen i logistikröret på så sätt att materialförsörjningen är 
kittningen, produktionen är tvättningen och lagerledtiden är då racket står i monteringen. 

3.8 Två-bingesystem 
Två-bingesystem är när man bestämmer att lagra en artikel på två positioner. På så sätt finns det 
alltid extra material för att täcka behovet. Då den första bingen är förbrukad så finns den andra 
bingen för att täcka behovet till dess att första bingen är påfylld. En tom binge indikerar oftast 
visuellt att det behövs fylla på material. Två-bingesystemet är uppbyggd för att förhindra stopp 
vid produktion samt signalerar behov av påfyllning av nytt material. (Oskarsson, 2006)  
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3.9 Väntetid 
När personalen förblir väntande på material innebär väntetid och anses som slöseri. 

3.10 Beläggningsgrad  
Ett annat ord for beläggningsgrad är anläggningsutnyttjande som talar om nyttjandegraden på 
anläggningen, maskiner eller personalen. Beläggningsgrad är den debiterbara tiden som är 
tillgänglig och hur mycket man verkligen använder den tiden.   
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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs olika tillvägagångssätt och metoder som har använts vid examensarbetet. 

4.1 Praktik 
Inför problemlösningen av examensarbetet så utförde författarna totalt tio dagars praktik på hela 
produktionsanläggningen. Detta gjordes för att kunna få djupare förståelse över artiklarna som 
används samt tillverkningsprocessen. Mycket utav praktiktiden spenderades vid tvättanläggningen 
samt att tala med montörer och positionsägare vid respektive station. Detta gjordes för att kunna 
förstå deras vardag och saker som kan förbättras. Vi har valt att lägga stor del av tiden på att få en 
bättre bild av arbetssättet. 

4.2 Processkartläggning  
För att kunna bilda en tydligare uppfattning av produktionen och nuläget så skapades figurer i 
excel där vi hade kontinuerlig processkartläggning över kittningen, monteringen och 
tvättanläggningen.    

4.3 Intervjuer  
Under praktiken och genomförandefasen har intervjuer tillämpats för att förstå saker bättre. 
Dessa intervjuer har till största delen varit under praktiken när de anställda arbetade vid 
produktionen eller vid lunch där olika ämnen och frågor diskuterats. Intervjuerna har för det 
mesta varit ostrukturerade och oförberedda. När information inte kunde tas fram på egen hand 
så kallades berörda personer till möte för att få hjälp. Dessa möten utgick med kallelse via 
elektroniskmejl samt innehöll dagordning. Varje onsdag har det även funnits avstämningar med 
handledaren för att verifiera att arbetet skedde i rätt riktning.  

4.4 Datainsamling  
För att mäta cykeltiderna, samt tiden för respektive arbetsmoment så har det använts ett 
tidtagarur. Med hjälp av denna insamling av tidtagning, som är en central faktor för 
problemlösningen, var vi tvungna att förstå materialåtgången. Vi har valt att utgå mycket från 
primärdata. Data som har samlats in sammanställdes sedan i Excel för att kunna skapa 
produktionsplanen.    

4.5 Leanspel  
Med hjälp av flödesspelet av produktionen lyckades vi få förståelse för vad som karaktäriserar ett 
effektivt flöde samt sett över om buffertplatserna räcker till. Leanspelet gav en mer visuellt 
förståelse över hur produktionen ser ut vid respektive station/maskin vid given tid och på så sätt 
lyckades man bevisa att vissa teorier var fel medan andra var rätt. Med detta arbetssätt lyckades 
man med hjälp av teorigenomgång, diskussioner och praktisk utföra ett lyckat försök av 
leanspelet. Detta skapade en ökad förståelse över för hur produktionsplanen skulle skapas. 
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4.6 Kalkylunderlag  
För att kunna jobba vidare med datainsamlingen har det skapats olika typer av tabeller för 
materialåtgången vid produktion. Tabellerna skapades genom att vi till en början gjorde olika 
beräkningar i excel för att sedan generera tabellerna. Detta gjordes för att kunna visualisera 
respektive cykeltider för varje avdelning. Cykeltiderna användes sedan vid framtagning av 
produktionsplanen 

4.7 Studiebesök 
Ett studiebesök genomfördes på Scanias motormontering, som är kund till XPS. Detta gjordes 
för att få en helhetsbild av hur XPS jobbar mot sin kund. Besöket genomfördes mest för att få en 
bättre förståelse för hur materialflödet ser ut samt hur långa ledtiderna. Informationen som vi 
fick under besöket har inte använts i rapporten.   
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5 Nulägesbeskrivning  
Nulägesbeskrivningen ger en beskrivning av hur kittningen, monteringen och tvätt fungerar idag. Till en början ges 
en introduktion av kittningen och sedan monteringen. Därefter beskrivs båda tvättmaskinerna. Efter det beskrivs 
fokusområdena cykeltider, väntetider och täcktider för respektive avdelning.  

5.1 Kittningen 

5.1.1 Materialhantering 
Materialet som kittningen jobbar med kommer i början in till godsmottagningen och skickas 
vidare till råvarulagret därefter furneras materialet ut till kittningen med vagn. Idag finns det max 
och min nivå på materialet hos Amsonic kittningen vilket gör att arbetet blir lättare för de som 
ska furnera. Fördelen med dessa nivåer är att materialet inte behöver passas och övervakas, utan 
man vet att efter en viss tid så är det dags att byta ett emballage. Till Dürr kittningen, som 
beskrivs senare, kommer materialet med truck och här finns det inga max och min nivå. 

 

Figur 1 – Flödesschema från materialhantering till kittning 

 

5.1.2 Amsonic kittning 
Kittningen är den första avdelningen där injektorerna och högtryckspumparna förbereds. Injektor 
och pumpkittningen består av ett seriellt flöde där materialet plockas och läggs i en korg. Varje 
korg innehåller material för en injektor alternativt en pump.  Dessa kittkorgar läggs sedan i rack 
med 32 stycken korgar för injektorracket och 24 korgar för pumpracket därefter skickas racken 
till tvättmaskinen Amsonic. Det kommer till en början en beskrivning av injektorkittningen och 
sedan pumpkittningen. 

Materialhantering

Råvarulager

Kittning



 

   
 12  

 

 

Figur 2 - Amsonic kittningen 

Operatörerna som står och jobbar vid injektorkittningen har en taktklocka som visar taktiden. 
Denna taktklocka visar även när det blir stopp vid någon position, detta gör att arbetet blir 
väldigt visuellt och det jobbas hela tiden med realtidsstyrning. För att kunna jobba med 
realtidsstyrning krävs det att arbetet följs upp. Idag använder kittningen whiteboard tavlor som 
visar vilka målen är för alla dagar under respektive vecka. Produktionsplanen eller målet för 
veckan bestäms torsdagen veckan innan. De som är med och beslutar hur planen kommer att se 
ut är verkstadscheferna, någon ansvarig från teknik och en produktionsplanerare från logistik. 
Operatörerna jobbar timvis med att fylla i tavlan med antalet korgar de har kittat. Arbetet blir 
visuellt och det går snabbt att se om man ligger efter målet eller om man är i fas. Detta arbetssätt 
är bra då åtgärder snabbt kan sättas in när man ligger efter. 
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Figur 3 - Whiteboard tavla på kittningen - RTM 

Produktionsplanen med veckobehovet för XPS som bestäms torsdagen veckan innan är baserad 
på slutkundens behov samt nivå i färdigvarulager för nästa vecka. Produktionsledarna planerar 
sedan ut dags och timbehovet för kittningen, monteringen och testning. Produktionsledaren vet 
vilken fördelning det ska vara tack vare ett framtaget Excel program som beräknar hur många 
injektorer och pumpar som skall göras dagligen med avseende på en viss ingående data. Datan 
kan vara hur många kittare som jobbar, detta kan nämligen variera mellan en eller två kittare 
beroende på hur många injektorer som skall tillverkas. En annan ingående data som matas in i 
Excel programmet kan vara om kittarna jobbar med halv eller hel takt. Excel programmet är 
uppbyggt på så sätt att den visuellt ser ut som en produktionsplan samt att det praktiskt går att 
mata in data. 

Idag finns det en möjlighet att kombinera antalet kittare med om man vill köra halv eller hel takt. 
Hel takt är en taktid på 25 sekunder och halv takt blir då en taktid på 50 sekunder. Anledningen 
till att det kombineras mellan hel och halv takt eller varieras mellan en och två kittare är beroende 
på hur mycket kunden vill ha för just den specifika veckan. Denna möjlighet att kunna variera 
och ställa om i produktionen upplever kittningen som bra eftersom de kan möta kundens krav 
utan att behöva göra några omfattande omställningar. 

Pumpkittningen fungerar på samma sätt som injektorkittningen, se figur 2 för att se 
flödesschemat för pumpkittningen. Istället för att kitta injektor artiklar i en korg så kittas det 
pump artiklar i en korg. Anledningen till att pumpracket fylls med 24 stycken korgar och inte 32 
stycken är för att pump korgarna är annorlunda konstruerade jämfört med injektor korgarna.  
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Det jobbar bara en kittare på pumpkittningen, och till skillnad från injektorkittningen så finns det 
inte någon tydlig takt på pumpkittningen. Utan en taktklocka blir arbetet annorlunda till skillnad 
från injektorkittningen. Kittarna vet inte vilken beläggning positionen har vilket i sin tur gör att 
väntetiden kan variera mycket beroende på vem som kittar. Anledningen till att det finns en 
kittare är för att slutkundens behov är lägre än för injektorer. Att det saknas en takt på 
pumpkittningen gör att det blir lite svårare att styra den delen av produktionen. Idag klarar 
pumpkittarna till Amsonic att förse kunden, det vill säga monteringen, med pumprack på grund 
av att kundens beställningar inte är höga. Det har inte gjorts någon ordentlig analys på 
pumpkittningen vilket gör att det blir svårt att bestämma en taktid. 

För att kunna jobba med en produktionsplan på pumpkittningen behövdes cykeltiden för att fylla 
upp ett pumprack. Denna tid fick vi genom att stå vid den positionen och klocka olika moment 
på kittningen. Cykeltiden för att fylla upp ett pumprack fick man då alla momenttider 
summerades ihop. Denna cykeltid blev en form av takt för pumpracken som skulle till 
tvättmaskinen Amsonic. Det går bara att lägga in ett rack åt gången i tvättmaskinen så den 
ordning som racken läggs in i tvättmaskinen avgörs av den produktionsplan som 
produktionsledaren har bestämt.  

Idag finns det en bra uppfattning om vilken ordning man ska tvätta injektor och pumpracken 
som går till tvättmaskinen Amsonic tack vare det framtagna Excel programmet. Programmet 
räknar ut antalet rack av respektive injektor och pump som ska tillverkas. Detta gör att det blir 
lättare att planera och styra antalet rack som ska tillverkas, men det kittarna inte vet är i vilken 
tidpunkt som racken ska in till Amsonic. Denna typ av hjälpmedel finns inte för materialet som 
ska tvättas i tvättmaskinen Dürr. Nedan visas en schematisk bild av processflödena från kittning 
till montering. 
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Figur 4 - Korsflödet av material 

5.1.3 Dürr kittning 
Det går att se i figur 4 att det blir olika korsflöden av material till de båda tvättmaskinerna, vilket 
gör att planeringsarbetet för ordningen av materialet blir svårt. Till skillnad från Amsonicen så 
finns det sex olika rack till tvättmaskinen Dürr. Varje rack innehåller olika mängd material som 
senare ska användas i monteringen för både injektorline och pumpline. Även här kan det bara 
matas in ett rack åt gången i tvättmaskinen och vikten av att det läggs in rätt rack i rätt ordning är 
viktigt eftersom det senare kommer att behövas i rätt ordning i monteringen. Nedan visas 
flödesschemat för racken som ska till tvättmaskinen Dürr. 

 

Figur 5 - Dürr kittningen 
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Idag finns det ingen utarbetad produktionsplan för materialet som ska till Dürr, utan signalen 
som kittningen utgår ifrån är när ett tomt rack kommer tillbaka från monteringen. Ett tomt rack 
betyder att man ska börja kitta, men det kittarna inte vet är om just det racket är vad behovet 
säger. Idag finns det i stora drag koll på vad som förbrukas i monteringen eftersom monteringen 
kör med taktider. Exempelvis förbrukas pumphus racket sju gånger snabbare än kugghjulsracket i 
monteringen och detta på grund av att antalet artiklar i pumphusracket är färre än artiklarna i 
kugghjulsracket. Det som inte är tydligt hos kittningen är när och i vilken ordning racken ska 
matas in i tvättmaskinen Dürr. 

Precis som för pumpkittarna till Amsonicen så finns det heller inte någon takt för racken som ska 
till Dürren. Detta gör, som tidigare beskrivet, att arbetet blir svårare att planera. Idag finns det en 
egen konstruerad produktionsplan, se bild nedan, som talar om för kittarna vilken ordning som 
racken ska in till Dürren. Planen säger inte när racken ska in till tvättmaskinen Dürr samt att den 
inte är styrd mot hur många ben injektorline jobbar med. Idag är inte kundbehovet stort eftersom 
efterfrågan på marknaden är lågt, detta gör att arbetet med att planera racken på kittningen till 
båda tvättmaskinerna är hanterbar, men när efterfrågan ökar så vet XPS att det kommer bli 
mycket svårare att planera. 

Efterfrågan styrs beroende på vad slutkunden vill ha och det finns ett framtida mål på XPS som 
säger att det ska tillverkas 43000 system per år, där ett system är sex stycken injektorer plus en 
högtryckspump. Idag jobbar XPS omkring 14000 system per år vilket gör att planeringen av 
material till respektive tvättmaskin blir enklare och mer hanterbar vid eventuella störningar. Det 
som är intressant med en eventuell ökning av system är hur det påverkar materielbehovet samt 
antalet rack som ska finnas i cykeln för att det inte ska bli brist på material i monteringen. 

 

 

Figur 6 - Nuvarande produktionsplan till Dürr 
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5.2 Montering 

5.2.1 Injektorline  
Monteringen består av två linor, en injektorline och en pumpline. Pumpline beskrivs separat 
senare i rapporten. Monteringen får sitt material från kittningen i form av rack eller mefo-boxar. 
Dessa rack har antingen tvättats i tvättmaskinen Amsonic eller Dürr. Anledningen till att 
materialet tvättas är för att det finns ett renhetskrav. Det får max finnas en viss mängd partiklar 
på materialet då det tvättats färdigt. Detta gör att miljön i monteringen, eller monteringen som 
det också kallas, måste vara väldigt ren och fri från partiklar. För att klara av dessa krav så jobbar 
montörerna med speciella handskar, kläder och skor, de har även hårnät. Varje gång montörerna 
ska ut från monteringen så byter de kläder och skor. Injektormonteringen består av sex stycken 
ben. Vid varje ben jobbar två montörer med en takt på 114 sekunder vardera. 

 

 

Figur 7 - Schematisk bild av injektormonteringen 

 

 



 

   
 18  

 

Enligt figur 7 börjar montören lägga in injektorkorgar på en bana, som kommer från kittningen 
och som är tvättade i Amsonicen. Korgarna transporteras sedan vidare till de monteringsben som 
är öppna. Där plockar montörerna ut artiklarna från korgen och bygger färdigt injektorn. 
Färdigbyggda injektorer transporteras vidare på banan och ut till test medan den tomma korgen 
transporteras, via en undre bandel, tillbaka till positionen som matade in korgarna på banan. 
Beroende på hur många monteringsben som är öppna så skiljer sig täcktiden för ett injektorrack. 
Täcktiden är tiden det tar för ett injektorrack att förbrukas.  

Fördelen med att jobba med sex olika ben på injektormonteringen är att det finns stora 
omställningsmöjligheter. Det tar bara några minuter att ställa om från tre ben till sex ben där 
skillnaden i slutresultat blir stor. Jobbar injektorline med tre ben så tillverkas tre injektorer varje 
114:e sekund, som är taktiden för varje ben, och jobbar man med sex ben får man ut sex 
injektorer med samma takt. Nackdelen är att kittningen inte har samma omställningsflexibilitet på 
grund av att de är beroende av hur lång tid det tar att kitta racken som ska till Amsonic och Dürr. 
Tvättmaskinerna har även cykeltider på 85 minuter, vilket betyder att kittningen behöver veta 
ungefär 95 minuter i förväg om monteringen har planer på att öppna eller stänga ben.  Nedan 
visas en tabell över hur många injektorer som kan tillverkas under en arbetsdag beroende på hur 
många ben som är öppna. 

 

Antal ben Antal montörer 
i monteringen 

Antal takter/dag 

1 2 228 
2 4 456 
3 6 684 
4 8 912 
5 10 1139 
6 12 1367 

Tabell 1 - Antal takter/dag 

 

5.2.2 Pumpline  
Pumpline har en taktid på 126 sekunder och till skillnad från injektorline så är pumpline byggd 
som en rak lina. Pumpline består av elva positioner och idag finns det en teknisk max kapacitet på 
206 pumpar varje dag. Samma renhetsvillkor gäller för pumpline som för injektorline, så detta 
betyder att montörerna jobbar med speciella handskar, skor och kläder. Både injektor och 
pumpline ligger i samma lokal. Lokalen är inte särskild stor vilket gör att det blir svårt att buffra 
tillräckligt med material, som är en förutsättning för att kunna jobba med ett 2-binge system. 
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Figur 8 - Pumpline 

Det mesta av materialet som ska till pumpline kommer från tvättmaskinen Dürr. Det enda som 
ska till pumpline som tvättas i Amsonicen är pumpracken. Nedan visas en tabell som visualiserar 
vilka rack som ska till vilken line beroende på vilken tvättmaskin de ska tvättas i. 

 

 

Det är furneraren som jobbar i monteringen som ansvarar för att racken som kommer från Dürr 
och Amsonic hamnar på respektive line i monteringen. Furneraren hämtar racken från 
tvättmaskinernas avlastningsstation med en vagn och går till den positionen på line där materialet 
ska stå. Det går bara att plocka ett rack åt gången i både Dürr och Amsonic, vilket betyder att det 
är oerhört viktigt att det som står vid avlastningsstationerna är det som behövs i monteringen. 
Om det står rack vid avlastningsstationen så kan furneraren välja att antingen låta racket stå kvar 
tills samma rack som står på line förbrukats eller så kan furneraren ställa racket på någon av det 
sex buffertplatser som finns i monteringen.  

När ett rack blir tomt så tar furneraren racket och går tillbaka med den till en sluss som förbinder 
kittningen med monteringen. Där hämtas racket av personerna som jobbar på kittningen. Alla 
rack som hamnar i monteringen går tillbaka till kittningen via slussen när de är tomma. 
Anledningen till att det finns en sluss är för att allt material inte behöver tvättas. Dessa material 
ska stå nära monteringen då det behöver fyllas på. Det är personalen på kittningen som hämtar 
sluss materialet från råvarulagret och ställer det i slussen. Sedan hämtar furneraren i monteringen 
det material från slussen som behövs.  

  

Amsonic Dürr

Injektorrack Pumprack Pumphus Pumphuvud Kamaxel Kugghjul  Statorer 
MEFO -

box 

Pumpline   X X X X X   X 

Injektorline X           X  X 

Figur 9 - Beskrivning av rack till respektive tvättmaskin 
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Figur 10 – Flödesschema från kittning till montering 

Det finns sex stycken buffertplatser, eller avlastningsbord, i monteringen idag. Som det beskrevs 
tidigare finns det inte mycket yta att ställa fler avlastningsbord på. Fler avlastningsbord hade gjort 
arbetet enklare eftersom det skulle kunna buffras fler rack i monteringen och minska risken för 
stopp till skillnad från idag. Om kittningen planerar fel eller lägger in ett rack i fel ordning så kan 
det senare, då racket kommer ut till monteringen, bli stopp ifall det visar sig att detta inte var 
racket som behövdes. Furneraren som jobbar i monteringen måste då plocka ut det felaktiga 
racket som står på avlastningsstationen vid för att komma åt racket som står bakom, vilket kanske 
var racket som behövdes just då. Ett annat scenario är om det står rack på alla avlastningsbord så 
måste furneraren vänta tills något rack tar slut på line innan det går att plocka ut racket från 
tvättmaskinens avlastningsstation. 

Det är dessa typer av scenarion och händelser under en arbetsdag som gör planeringsarbetet 
svårt. Eftersom monteringen är kittningens kund så styrs mycket av produktionen från 
monteringen. Om produktionsplanen säger att monteringen ska jobba med två ben så planerar 
kittningen efter det men om det skulle bli ett längre stopp så kan monteringen öppna upp ett till 
ben för att komma ikapp det man tappat. Svårigheten med detta blir att kittningen inte har 
samma förmåga att ställa om. 
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5.3 Tvätt 

 

Figur 11 - Översiktsbild av kittning och montering 

I figuren ovan visas en översiktsbild av hur tvättmaskinerna är kopplade från kittningen till 
monteringen. Racken kittas på kittningen och skickar in dem till respektive tvättmaskin. Racken 
kommer senare ut i monteringen. Amsonic är en ultraljudstvättmaskin som tvättar kittkorgar till 
både injektor- och pumpmonteringen. Den andra tvättmaskinen som kallas Dürr använder 
lösningsmedel där artiklarna batchtvättas. Anledningen till att materialet tvättas innan 
monteringen är för att det finns olika renhets och kvalitetskrav från kunden. Tvättmaskinerna har 
olika tvättprocesser och olika cykeltider. Nedan visas cykeltiderna för respektive tvättmaskin. 

Dürr process  Tid (min) 

Inmatningsbana 2 
Tvättprogram 18 
Kylzoner  45 
Väntetid 20 
Total tid  85 
  
Amsonic process Tid (min) 
Inmatningsbana 2 
Tvättbad 30 
Överföring 1 
Torktid 6 
Vakuum 6 
kylzoner 42 
Total tid 87 
Tabell 2 - Cykeltider för tvättmaskiner 

Cykeltiderna är relativt långa och betyder i princip att det tar mellan 85-87 minuter för ett rack att 
ta sig från kittningen till monteringen. Den långa cykeltiden gör att kittningen hela tiden behöver 
planera sin process 85-87 minuter, plus tiden det tar att kitta ett rack, innan i förhållande till 
monteringen. Det är denna kombination av tvättmaskinernas cykeltider samt tiden det tar att kitta 
ett rack i kittningen och täcktiden i monteringen som blir genomloppstiden för ett rack. 



 

   
 22  

 

5.4 Salvage 
Injektorer eller pumpar som inte blir godkända i test går inte vidare i flödet, utan hamnar på en 
avdelning där dem plockas isär och kontrolleras. Alla delar, förutom packningar och slitdelar, från 
högtryckspumpen och injektorn återanvänds efter att delarna plockats isär. Artiklar som kan 
återanvändas skickas tillbaka till kittningen. Där kittas artiklarna på nytt, detta flöde kallas salvage 
flödet. Flöde hade varit enkelt att hantera om det bara var att kitta materialet direkt efter att det 
kom tillbaka till kittningen. Anledningen till att det inte är så enkelt är för att på kittningen delas 
salvage flödet upp i två olika flöden, nämligen torr salvage och blöt salvage. Det är enbart artiklar 
som ska tvättas i Amsonic som delas upp i blöt och torr salvage. Skulle det exempelvis komma 
salvage till Dürr kittningen så kittas dessa artiklar som vanligt i sina respektive rack och skickas till 
Dürren. Nedan beskrivs salvage flödet för artiklar som ska till Amsonic kittningen. 

 

Figur 12 - Salvage flödet 

5.4.1 Blöt salvage 
Artiklarna som har testats innehåller testvätska och kommer att klassas som blöt salvage. 
Pumpartiklarna, eller pumpsalvage läggs tillbaka i sina kittkorgar och transporteras till kittningen, 
medan injektorsalvage förtvättas i sina kittkorgar i en mindre tvättmaskin, som kallas Viverk, 
innan dem hamnar på kittningen. När pumpsalvage kommer till kittningen läggs kittkorgarna i 
rack och dem förtvättas i Dürren. Korgarna skickas sedan tillbaka från monteringen till kittningen 
och där kittas dem i ett pumprack och sedan skickas racket till tvättmaskinen Amsonic. 
Anledningen till att korgarna inte tvättas direkt i Amsonic är för att Amsonicen inte klarar av att 
tvätta bort testvätskan. Pumpsalvage artiklarna hamnar på kittningen innan dem förtvättats vilket 
innebär att artiklarna kan exponeras för syre och rosta. Nedan visas flödet för blöt salvage. 
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Figur 13 - Blöt salvage 

Steg 1 – Salvage artiklar kommer från test till kittningen. I detta fall är det blöt pumpsalvage. 

Steg 2 – Blöta pumpsalvage korgar läggs i rack och skickas in till tvättmaskinen Dürr. Efter att 
korgarna tvättats klart i Dürren skickas dem tillbaka genom slussen för att sedan kitta dem i 
pumpracket på kittningen. Nu klassas korgarna som torr salvage 

Steg 3 – Efter att pumpracket är kittat så skickas pumpracket till Amsonicen. 

5.4.2 Torr salvage 
Om en avvikelse upptäcks i monteringen på en injektor eller pump så plockas artikeln ut ur 
flödet. Dessa artiklar saknar rostskydd eftersom de har gått igenom någon av tvättmaskinerna. 
Dessa artiklar måste snabbt in i processen och tvättas på nytt, annars börjar dem att rosta. Ifall 
artiklarna hamnat i test och testats så tar man bara injektorsalvage korgarna och förtvättar dem i 
en mindre tvättmaskin för att få bort testvätskan. Denna vätska kan nämligen Amsonicen inte 
tvätta bort.  

När injektorsalvage har förtvättats så är artiklarna relativt rena, vilket betyder att rostskyddet som 
fanns när artiklarna var blöta är nu borttvättat. Denna typ av salvage, som har förtvättats, kallas 
för torr salvage. Eftersom rostskyddet har tvättats bort i förtvätten så innebär det att när 
kittningen får torr salvage så måste dessa artiklar kittas i antingen injektor eller pumpracken och 
tvättas så snabbt som möjligt i Amsonicen, eller så riskerar man att utsätta artiklarna för syre 
vilket kan leda till korrosion. 
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Figur 14 - Torr Salvage 

Steg 1 – Torr salvage, som antingen kommer förtvättad eller från monteringen, hamnar hos 
kittningen. Dessa artiklar ska kittas så snabbt som möjligt i sina respektive rack och skicka till 
tvätt. 

Steg 2 – Injektor eller pumpracket tvättas i Amsonicen. 
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6 Nulägesanalys 
I detta kapitel kommer nulägesbeskrivningen att analyseras.  

6.1 Amsonic kittning 

6.1.1 Injektorkittning 
Tiden det tar för materialet att förbrukas på injektorkittningen är beroende av vilken taktid som 
det jobbas med. Idag jobbar en eller två personer med att kitta injektorkorgar där varje person 
har 25 sekunder på sig att genomföra sitt arbete. Detta betyder att takttiden på varje position är 
25 sekunder. Tiden det tar att fylla upp ett rack med 32 stycken korgar blir då 800 sekunder eller 
ungefär 13,3 minuter, se uträkning nedan. 

25 	 	32 800 	 	
800
60

13,3  

Det är denna tid på 13,3 minuter, som kallas cykeltiden för att fylla upp ett injektorrack. Denna 
tid är mätbar och smidig att följa upp. Fördelen med att ha ett taktat flöde är att det blir enkelt att 
styra och räkna på olika delar av processen, nackdelen kan vara att arbetet kan bli monotont då 
samma moment repeteras ofta. Injektorkittningen kan välja ifall en eller två kittare ska jobba 
beroende på hur produktionsledaren har planerat vilket baseras på hur mycket de behöver 
tillverka. Om det ska jobbas med full produktion så ställer man två personer som står och kittar, 
men om behovet inte är stort så kanske det endast räcker med en person som står och kittar. 
Dessa beslut framgår i den dags och tim-produktionsplan som produktionsledarna sätter. 

En fördel med att ha denna variationsmöjlighet är att kittningen snabbt kan ställa om i 
produktionen. En annan fördel är att en resurs friställs och kan jobba med förbättringar eller 
något annat som är lämplig.  

6.1.2 Pumpkittning  
Pumpkittningen var inte lika lätt att analysera eftersom den delen av kittningen saknade takt. Idag 
jobbar kittarna olika snabbt på den positionen vilket medför olika långa cykeltider för ett 
pumprack. Kittningens signal var när ett tomt rack kom tillbaka från monteringen. De som 
jobbar på kittningen är medvetna om vilken takt som finns på pumpline i monteringen. Detta gör 
att det går att räkna ut vilket behov som finns för pumpracken och på så vis veta antalet 
pumprack som ska kittas. 

För att få en mer korrekt bild av vilken taktid som fanns på pumpkittningen så klockades två 
olika personer. Tiderna som vi fick för alla moment på pumpkittningen var 91 och 105 sekunder. 
Tas ett medelvärde på dessa två tider får man 98 sekunder. Cykeltiden för att fylla upp ett 
pumprack blev då 39,2 minuter, se uträkning nedan. 

98 	 	24 2352 	 	
2352
60

39,2  
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På samma sätt som för injektorkittningen så blev det, tack vare en beräknad takt, en tydligare bild 
av hur mycket materialåtgången var det vill säga hur många pumprack som man lyckades kitta på 
en dag. Skillnaden är bara att på injektorkittningen finns en taktkrets som styr produktionen 
medan pumpkittningen saknar en sådan taktkrets.  

6.2 Dürr kittning 
Även kittaren som jobbar vid Dürr positionen saknar en takt. Detta var en viktig detalj vid 
arbetet med att framställa en produktionsplan. Man ville komma ifrån det gamla arbetssättet där 
signalen var att börja kitta när ett tomt rack kom tillbaka till kittningen. Kittarna visste inte om 
det var rätt rack som de jobbade med. Bara för att det stod ett tomt rack betydde det inte att det 
var den som behövde kittas. Första steget för att kunna skapa en produktionsplan till Dürr 
kittningen var att bestämma i vilken ordning racken skulle läggas in i tvättmaskinen. Efter att 
ordningen bestämts var nästa steg att styra ordningen inom olika tidsramar. 

Det som gjorde arbetet svårt med att ta fram produktionsplaner var att det fanns olika antal i 
racken beroende på vad det var för artikel som skulle kittas. Detta gjorde att cykeltiderna för 
respektive rack var olika vilket även betydde att täcktiden i monteringen var olika. För att kunna 
bestämma en ordning av racken och skapa en inmatningssekvens var det viktigt att förstå hur 
ofta ett rack av en viss artikel skulle matas in i Dürren. Förhållandet mellan artiklarna fick man då 
man jämförde antalet för varje artikel med varandra. På så sätt kunde ett förhållande skapas vilket 
visade hur ofta exempelvis ett pumphus rack skulle tvättas jämfört med ett kugghjuls rack. 
Inmatningssekvensen som senare kom att bli produktionsplanernas cykler bestämdes av rack 
förhållandet. 

6.3 Montering 
Monteringen är kittningens kund och styr hur mycket kittningen ska kitta. Den största skillnaden 
mellan dessa båda avdelningar är att monteringen har större omställningsmöjligheter jämfört med 
kittningen. Monteringslinan är uppbyggd på så sätt att det går att variera sitt arbete beroende på 
hur många monteringsben man väljer att jobba med. Om man antar att ett monteringsben är 
öppet så kommer täcktiden att bli 60,8 minuter för ett injektorrack och för två monteringsben 
blir den 30,4 minuter. Tabellen nedan visar täcktiden för ett injektorrack beroende på hur många 
ben som är öppna. 

Cykeltid/ben 1-ben 2-ben 3-ben 4-ben 5-ben 6-ben 

Injektorrack 60,8 30,4 20,3 15,2 12,2 10,1 
Tabell 3 - Täcktider för injektorrack 

Det som är intressant gällande täcktiderna i monteringen är hur lång tid det tar för racken att 
förbrukas samtidigt som man kollar på hur lång tid det tar att kitta racken på kittningen. För att 
göra en jämförelse så kan det antas att monteringen jobbar med fem ben, detta betyder att 
täcktiden för injektorracket blir 12,2 minuter enligt tabell 4. Sedan tidigare vet man att det tar 13,3 
minuter att kitta ett injektorrack då kittningen jobbar med två kittare, detta innebär att när 
monteringen jobbar med fem ben så förbrukas injektorracket snabbare i monteringen än vad det 
tar för kittningen att kitta. Kittningen förlorar 1,1 minuter för varje rack som förbrukas i 
monteringen vilket betyder att ungefär efter tolv rack så kommer inte monteringen att ha något 
rack att jobba med. 
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Produktionsplanen visar hur många ben monteringen jobbar med vilket ger kittningen en god 
förberedelse. Kittningen är medvetna om att dem kommer att tappa 1,1 minuter för varje rack 
som monteringen förbrukar, så kittningen måste kompensera denna förlust. Idag löses detta 
genom att kitta extra rack dagen innan. Detta är möjligt att åstadkomma idag tack vare att 
monteringen väljer at vissa dagar enbart jobba med två eller tre monteringsben. Det nämndes 
tidigare att monteringen har stor omställningsflexibilitet till skillnad från kittningen. Anledningen 
till detta är att kittningen måste ta hänsyn till tvättmaskinernas cykeltider.  

Exempelvis om planen visade att monteringen ska jobba med fyra monteringsben och väljer av 
olika anledningar att öppna upp ett monteringsben till, så betyder detta i teorin att kittningen 
behöver veta denna ändring 85-87 plus 13,3 minuter som är tiden för att kitta ett injektorrack. En 
orsak till att monteringen jobbar på detta sätt kan vara om de har haft hög stopptid och vill jobba 
ikapp behovet gentemot sin kund. Om det däremot framgår i produktionsplanen att monteringen 
kommer öppna eller stänga monteringsben så hinner kittningen planera detta. 

6.4 Tvätt 
Tvättmaskinerna är viktiga eftersom de ser till att materialet blir rent och håller kvalitetskraven. 
För de som jobbar på kittningen blir det enkelt att planera sitt arbete eftersom tvättmaskinerna 
jobbar hela tiden med samma cykler. Som tidigare nämnt finns det två tvättmaskiner, Amsonic 
och Dürr. För att kunna ta fram produktionsplaner för respektive tvättmaskin så utgick vi från 
dagens cykeltider. Dessa cykeltider är viktiga i planeringsarbetet eftersom det ställer krav på att 
kittningen och monteringen har en dialog med varandra, ifall man vill avvika från den tänkta 
produktionsplanen. Cykeltiderna för tvättmaskinerna går att justera men det har valts att inte titta 
närmare på det. 

6.5 Salvage 
Figuren nedan visar en helhetsbild av blöt och torr salvage där pil färgerna representerar olika 
flöden. Dem röda pilarna är pumpsalvage material som ska till pumpline. Exempel på sådana 
material kan vara ett pumphuvud eller en kamaxel. Dessa hamnar i montering efter att de tvättats 
i Dürren. Dem blå pilarna visar flödet för pump korgarna. Dessa skall först tvättas i Dürr för att 
få bort testvätskan, för att sedan komma tillbaka till kittningen. Där kittas pumpkorgarna ännu en 
gång och läggs sedan i ett rack för att bli skickade till Amsonic. Dem gröna pilarna är injektor 
korgar som ska till injektorline. Dessa förtvättas i en mindre tvättmaskin som kallas Viverk och 
anledningen till att detta görs är för att få bort testvätskan.  

Dem olika flödena var krångliga och svåra att förstå till en början. Varför man har valt att jobba 
med dessa olika flöden för blöt och torr salvage finns idag inget tydligt svar på. Tiden det tar för 
salvage materialet från att det kommer till kittningen till dess att det hamnar i monteringen blir 
olika lång beroende på vilket flöde materialet får. Det som är viktigt med salvage är att materialet 
som kommer till kittningen tvättas så snabbt som möjligt.  
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Figur 15 - Flödet för blöt och torr salvage 
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7 Genomförande av produktionsplaner 
I detta kapitel kommer det att beskrivas hur man med hjälp av olika kalkyler fått en förståelse kring vad som 
behövs för att kunna skapa en produktionsplan. Sedan beskrivs tillvägagångssättet för att skapa 
produktionsplaner för respektive tvättmaskin.  

7.1 Kalkylberäkningar för kittningen 
För att kunna påbörja planeringen till en produktionsplan var det till en början viktigt att ta reda 
på vilka cykeltiderna var för materialet som skulle tvättas i tvättmaskinen Amsonic respektive 
Dürr. Med cykeltiderna kunde dagsbehovet beräknas vilket gav en förståelse kring hur 
produktionen styrdes. För materialet som skulle till Amsonic fanns det redan en styrning i form 
av taktid på injektorkittningen, se tabell 5. Liknande styrning fanns inte för materialet som skulle 
tvättas i Dürr. För att få ut cykeltiderna för Dürr så klockades fyra olika moment för varje artikel, 
dessa moment var förberedelse, påfyllning av rack, scanning och transport. Dessa tider 
summerades sedan ihop och fick på så sätt ut rätt cykeltid för respektive artikel för Dürr 
materialet, se tabell 6. När cykeltiderna var kända för respektive rack så kunde planeringen av en 
produktionsplan påbörjas. 

Under arbetets gång dök uppgifter upp om att det fanns en annan leverantör av pumphuvuden 
som enbart kan tvättas med nio stycken i varje rack. Detta medförde att täcktiden för rack med 
nio stycken i monteringen blir kortare samt att cykeltiden på kittningen blir kortare. Enligt 
överenskommelse med handledaren på XPS har vi valt att enbart skapa produktionsplaner för 
pumphuvud som kan tvättas med 18 stycken i varje rack. Det är fysiskt inte möjligt att tillämpa 
cykeln med nio stycken huvuden på grund av att det inte finns tillräckligt med rack. Totalt finns 
det fem stycken rack inklusive tre adaptrar som innebär att det maximalt går att ha 54 stycken 
pumphuvud. Detta medför att den totala täcktiden är 113,4 min (54 x 2,1), där 2,1 är taktiden på 
pumpline. Den totala genomloppstiden för ett rack pumphuvud är 3,2 min (kittning) + 85 min 
(tvätt) + 18,9 min (montering) = 107,1 min som innebär att kittningen endast har 6,3 min i 
marginal innan det blir stopp vid line. Därmed har det beslutats att enbart fokusera att räkna med 
rack som har 18 stycken pumphuvuden.    

Amsonic Material Taktid (s) Antal korgar (st) Cykeltid (min) 

Injektor 25,0 32,0 13,3 
Pump 98,0 24,0 39,2 

Tabell 4 - Cykeltid för kittning vid Amsonic 

Dürr Material 
Förbereda 

(s) 
Fylla på 
rack (s) 

Scanning 
(s) 

Transport 
(s) 

Cykeltid 
(min) 

Pumphus 14,0 110,7 20,0 45,0 3,2 
Pumphuvud 10,0 244,0 20,0 45,0 5,3 

Kamaxel 18,0 300,0 20,0 45,0 6,4 
Kugghjul 26,0 75,5 20,0 45,0 2,8 
Gasket 15,0 148,0 20,0 45,0 3,8 

Statorer/Nozzle 20,0 193,2 20,0 45,0 4,6 
Shims 30,0 253,8 20,0 45,0 5,8 

Washers 23,0 121,0 20,0 45,0 3,5 
Union Male 90,0 312,0 20,0 45,0 7,8 

Tabell 5 - Cykeltiden för kittning vid Dürr 
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7.2 Kalkylberäkningar för monteringen   
I monteringen var det intressant att veta hur lång tid det tog för materialet att förbrukas. Denna 
förbrukning är olika beroende på om det är injektorline eller pumpline som jobbar. Vid 
injektorline så är förbrukningen eller täcktiden för materialet beroende av hur många ben som är 
öppna. Ju fler ben som jobbar desto snabbare förbrukas materialet. Se tabell 7 och 8 som visar 
hur lång tid täcktiderna är för olika material beroende på antalet ben.  

På pumpline jobbar montörerna med en rak line vilket betyder att täcktiderna inte kommer 
ändras så länge taktiden förblir densamma. Anledningen till att det blir olika täcktider för 
materialet vid pumpline är på grund av att det finns olika antal per rack. Ju mer material det finns 
i racket desto längre blir täcktiden. Uträkningarna var viktiga i detta fall på grund av alla 
variationer av cykeltiderna. Vi var tvungen att ta hänsyn till två olika monteringslinor med olika 
täcktider vilket var viktigt att tänka på när produktionsplanen skulle skapas.  

Injektorline 
Taktid 

(s) 
Antal/rack 

(st) 
Förbrukning/ 

artikel 
Täcktid/rack 

(min) 

Injektorrack 114 32 1 60,8 
Statorer/Nozzle  114 112 1 212,8 

Shims 114 700 2 665 
Tabell 6 - Täcktid av rack vid injektorline 

Cykeltid/ben 1-ben 2-ben 3-ben 4-ben 5-ben 6-ben 

Injektorrack 60,8 30,4 20,3 15,2 12,2 10,1 
Statorer/Nozzle Retainer 212,8 106,4 70,9 53,2 42,6 35,5 

Shims 665,0 332,5 221,7 166,3 133,0 110,8 
Tabell 7 - Täcktider för artiklar till injektorline 

Pumpline 
Heltakt 

(s) 
Antal/rack 

(st) 
Täcktid 
(min) Förbrukning/artikel 

Pumphus 126 6 12,6 1 
Pumphuvud 126 18 37,8 1 

Kamaxel 126 20 42 1 
Kugghjul 126 40 84 1 
Gasket 126 100 210 1 

Washers 126 500 1050 2 
Union Male 126 300 630 1 
Pumprack 126 24 50,4 1 

Tabell 8 - Täcktid av rack vid pumpline 
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7.3 Sammanställning av kalkylberäkningar 
Sammanställningen skapades för att få en bättre överblick av hur långa cykeltiderna var för 
materialet. Det som var intressant med cykeltiderna och täcktiderna var att nu kunde 
genomloppstiden räknas ut för varje rack. Genomloppstiden för ett rack var summan av 
cykeltiden på kittningen, monteringen och tvättiden. Anledningen till att det var viktigt att räkna 
ut och förstå hur lång genomloppstiden var i detta sammanhang, var eftersom det endast fanns 
ett visst antal rack i systemet för varje artikel, se tabell 6. Begränsningen av rack gjorde att det inte 
gick att kitta för mycket material samt att det var en viktig aspekt att beakta då produktionsplanen 
skulle skapas. 

Artiklar 

Cykeltid 
Kitt 

(min) 

Cykeltid 
Montering 

(min) 
Tvättid 
(min) 

Genomloppstid 
(min) 

Genomloppstid 
(h) 

Inmatning 
till tvätt 

(min) 

Pumphus 3,2 12,6 85 100,8 1,7 12,6 

Pumphuvud 5,3 37,8 85 128,1 2,1 37,8 

Kamaxel 6,4 42,0 85 133,4 2,2 42,0 

Kugghjul 2,8 84,0 85 171,8 2,9 84,0 

Statorer/Nozzle 4,6 70,9 85 160,6 2,7 70,9 

Gasket 3,8 210,0 85 298,8 5,0 210,0 

Shims 5,8 221,7 85 312,5 5,2 221,7 

Washers 3,5 525,0 85 613,5 10,2 525,0 

Union Male 7,8 630,0 85 722,8 12,0 630,0 

Injektorrack 13,3 20,3 87 120,6 2,0 20,3 

Pumprack 39,2 50,4 87 176,6 2,9 50,4 
Tabell 9 – Genomloppstid av rack för injektorline och pumpline 

 

7.4 Förhållandet 
Första steget till den tänkta produktionsplanen var att veta hur långa cykeltiderna var. Efter att 
dessa hade räknats ut så var nästa steg att se över täcktiderna på monteringen. Med cykeltiderna 
och täcktiderna kunde genomloppstiden räknas ut för respektive rack. Denna information var en 
bra början till att kunna ta fram en produktionsplan, men det som saknades var i vilken sekvens 
varje rack skulle komma samt mängden rack som ska finnas i varje cykel. 

Förhållandet av rack räknades ut genom att man valde en fast punkt, i detta fall valdes cykeltiden 
i monteringen för ett kugghjulsrack som fast punkt. Denna cykeltid dividerades med resterande 
cykeltider i monteringen för respektive artikel och resultatet man fick representeras i tabell 11 
nedan. Detta förhållande insåg vi var väldigt viktigt i uppbyggnaden av produktionsplanen 
eftersom det talar om hur många rack av exempelvis pumphus som hinner förbrukas i 
monteringen jämfört med kugghjulsracket. En annan viktig detalj med uträkningen av 
förhållandet var att den alltid var densamma oavsett vilken taktid som fanns på pumpline. 
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Artiklar Förhållandet

Pumphus 7
Pumphuvud 4
Kamaxel 2
Kugghjul 1
Statorer/Nozzle 1
Gasket 3
Shims 2
Washers 1
Union Male 1

Förhållandet Mefo-
boxar till Dürr

Förhållandet 
blandade rack till 

Dürr

Antal ben Pump Injektor
1 1 1
2 1 2
3 1 2
4 1 3
5 1 4
6 1 5

Förhållandet av 
rack till Amsonic

Rack som tvättas i Dürr och ska till pumpline kommer alltid att ha samma förhållande oavsett om 
taktiden på pumpline kommer att förändras, men material som ska till injektorline kommer att 
variera i sitt förhållande eftersom de är beroende av hur många ben injektorline jobbar med. 
Tabellerna nedan visar hur förhållandet ser ut för respektive tvättmaskin. 

  

Tabell 10 - Förhållandet av rack till Dürr och Amsonic

Figur 16 - Grafer på förhållandet för Dürr och Amsonic 
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7.5 Skapandet av produktionsplaner 
För att kunna lösa uppgiften så har det skapats produktionsplaner från måndag till fredag för 
respektive tvättmaskin. Varje arbetsdag har annorlunda produktionstider som medför olika 
materialbehov eftersom injektorline kan jobba med ett – sex ben så innebär detta att det har 
skapats 30 olika produktionsplaner för vardera tvättmaskiner. Med andra ord betyder det att varje 
dag har sex olika produktionsplaner beroende på hur många monteringsben injektorline har 
öppet. För att göra rapporten mer läsvänlig har vi valt att endast beskriva tillvägagångssättet för 
en dag med en plan. Resterande produktionsplaner finner man i bilagor.       

Innan en produktionsplan kunde skapas var vi tvungna att förstå produktionsläget i monteringen 
och kittningen. Eftersom det var väsentligt att utgå från nuläget inne i monteringen så visade det 
sig att det var olika maxnivåer samt att det skickades in material i fel ordning som orsakade 
störningar. Efter praktiken insåg vi att införande av två-bingesystem var viktigt. Dessutom var det 
viktigt att ange bestämda platser åt racken i monteringen. Detta medförde att det blev enklare att 
styra och räkna ut max artiklar i monteringen för att kunna skapa produktionsplanen. Efter att 
rätt materialnivå fastställdes inne i monteringen så var nästa steg att komma fram till en ny 
produktionsplan.  

Det var betydelsefullt att utgå från monteringens behov för att kunna styra inmatningen till 
tvättmaskinerna. För att kunna styra ordningen utgicks det från taktider för respektive line för att 
sedan kunna skapa en excelfil med olika cykler. Det som var viktigt att ha i åtanke var att 
kittningen alltid var tvungna att vara 85 minuter innan monteringen, som är tvättmaskinernas 
cykeltid. Med hjälp av det kunde det säkerställas att varje cykel skulle vara minst 85 minuter samt 
tiden det tar att kitta ett rack. Eftersom det är olika produktionstider beroende på arbetsdag så 
har det beslutats att det ska skapas fem stycken cykler som motsvarar cirka 425 minuter 
produktion för en dag. Enligt förhållandet av olika rack som tvättas genom Dürren visades det att 
i varje cykel så måste det finnas minst;  

 Sju stycken rack hus  

 Två stycken rack huvud  

 Två stycken rack kamaxlar  

 Ett rack kugghjul.  

Statorerna har lagts in i cykeln beroende på antal ben som injektorline väljer att ha öppna. För 
Amsonic med tre ben öppna är förhållandet; två stycken rack injektor och ett pumprack. 

För att kunna visualisera dessa uträkningar och förstå hur inmatningssekvensen påverkade 
materialbehovet så skapades ett leanspel där man med en whiteboardtavla och magneter skapade 
inmatningssekvensen och började flytta runt dessa, se bilaga 7 för bild på leanspelet. Med en 
visuell överblick kunde beslut tas gällande ifall man har tänkt eller räknat rätt. Detta arbetssätt var 
till stor hjälp då det var tidsbesparande tack vare att det gick att ta snabba och kloka beslut. 
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Ordningen av inmatning till tvättmaskinerna har placerats genom efterfrågan samt så har vi utgått 
från aktuella lagersaldon i monteringen för respektive artikel. Lagersaldo styrdes med 
vilkorsstyrning i Excel för att upprätthålla max nivå samt att aldrig skicka in mer material än 
behovet. Det har varit givande att styra ordningen med aktuella lagersaldon i monteringen då 
behovet utgått exakt utifrån hur mycket det finns av varje artikel vid given produktionstid samt 
fått ut den totala väntetiden som racken måste vänta vid Dürrens avlastningsstation inne i 
monteringen. 

Den stora förändringen utöver att skicka in material i rätt ordning är att det material som finns i 
tvättmaskinens sluss skall alltid ha en buffert plats som är ledig. Med cykeln har man försökt att 
se till att det alltid skall finnas ett rack i tvättmaskinen som väntar vid avlastningsstationen då den 
första bingen är förbrukad. På så sätt förhindra stopp vid produktion.  

Dem aktuella lagersaldona för varje artikel i monteringen kan kittning mata in materialnivån för 
respektive produktionsplan i Excel. Grå fälten skall användas för att fylla in data vid behov och 
se om nivån är tillräckligt i monteringen för att förhindra stopp samt se när i produktionstiden 
det blir stopp för varje artikel, se tabell 12. Det har även införts regelhantering för vilkorsstyrda 
maxnivåer som lyser med ljusrödfyllning som talar om när den första bingen är förbrukad, se 
tabell 14.    

Kittaren för Dürr positionens signal är idag ett tomt rack som kommer från monteringen, dock 
talar det inte om vilken inmatningssekvensen är utan att störa monteringen. För att kunna styra 
inmatningssekvensen samt att kittningen är taktstyrd så har tiden det tar att fylla ett rack klockats 
tills dess att den matas in i tvättmaskinen, medelvärdet för att kitta ett rack visade sig vara 3,6 
minuter.  Vi bestämde att ha det som den teoretiska takten med 54 sekunders marginal därmed 
beräknades den teoretiska takten till 4,5 min/rack. Med hjälp av den teoretiska takten har det 
skapas en produktionsplan med inmatningssekvens och som visar totala antal rack som kan 
kittas, det går även att välja ifall takten ska justeras beroende på behovet, se figur 16. För att 
kunna arbeta med produktionsplanen så bör instruktionen följas. Den beskriver hur man ska 
använda produktionsplanerna, se bilaga 5.  

För att bestämma inmatningssekvensen för Amsonic har vi utgått från förbrukningen för ett 
injektor rack och pump rack. Eftersom vi har valt att hålla sig till tre ben i rapporten så är 
täcktiden för ett injektor rack 20,3 minuter och för ett pump rack 50,4 minuter i monteringen. 
Utifrån dessa täcktider säkerställdes förhållandet mellan injektor och pump rack till 2:1. 
Kittningen arbetar i dagsläget med att realtidsstyra timvis antal korgar som har kittas därmed har 
vi valt att behålla den arbetsmetoden. Inmatningssekvensen är styrd timvis samt så står antal 
korgar i fetstil, se figur 17.  
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Inmatning av data  

 

 

 

Tabell 11 - Utgångsläget i monteringen för Dürr material 

Dürr 
Material 

Antal rack 
vid line 

Antal per 
rack 

Max i 
monteringen

Materialnivå 
produktionsplan 

1 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

2 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

3 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

4 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

5 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

6 ben 

Hus 4 6  24 24 24 24 24 24 24 
Huvud 2 18 36 36 36 36 36 36 36 
Kamaxel 2 20 40 40 40 40 40 40 40 
Kugghjul 2 40 80 80 80 80 80 80 80 
Statorer 2 112 224 112 224 224 224 224 224 
Mefo-shims 18 100 1800 600 600 600 600 600 600 
Mefo-gasket 3 100 300 300 300 300 300 300 300 
Mefo-U.male 1 300 300 300 300 300 300 300 300 
Mefo-washer 3 250 750 750 750 750 750 750 750 

Tabell 12 - Utgångsläget i monteringen för Amsonic material

Amsonic 
Material 

Antal 
rack i 

Buffert 

Antal 
korgar 
vid line 

Max antal i 
monteringen

Materialnivå 
produktionsplan 

1 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

2 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

3 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

4 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

5 ben 

Materialnivå 
produktionsplan 

6 ben 

Injektor 4 32 160 128 160 160 160 160 160 

Pump 1 24 48 48 48 48 48 48 48 
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Hus Hus Hus Huvud Hus Kamaxel Hus Hus Statorer Huvud Hus Kugghul Kamaxel
Rack nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Väntetid 13,6 11,6 11,6 0,0 10,6 7,4 3,2 11,6 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0
Avhämtning 14,6 27,2 39,8 40,8 52,4 60,8 65,0 77,6 78,6 79,6 90,2 91,2 92,2

Lagersaldo (st)
Hus 23 23 23 23 23 19 23 23 23 22 23 23 22
Huvud 29 23 17 35 29 25 23 17 17 34 29 29 28
Kamaxel 33 27 21 21 15 31 29 23 23 22 17 17 36
Kugghul 73 67 61 61 55 51 49 43 43 42 37 77 76
Statorer 67 60 54 53 47 43 40 34 71 70 65 64 63
Shims 592 586 579 579 572 568 566 559 559 558 553 552 551
Mefo-gasket 292 286 279 279 272 268 266 259 259 258 253 252 251
Mefo-U.male 293 287 281 281 275 271 269 263 263 262 257 257 256
Mefo-washer 743 737 731 731 725 721 719 713 713 712 707 707 706

Cykel Dürr - 3 ben

Hus Hus Hus Huvud Hus Kamaxel Hus Statorer Hus Huvud Hus Kugghul Kamaxel
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
9,6 11,6 11,6 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0

102,8 115,4 128,0 129,0 140,6 141,6 153,2 154,2 165,8 166,8 178,4 179,4 180,4

Cykel 2 - 3 ben

Hus Hus Hus Huvud Hus Kamaxel Statorer Hus Hus Huvud Hus Kugghul Kamaxel
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
9,6 11,6 11,6 0,0 10,6 0,0 0,0 9,6 11,6 0,0 10,6 0,0 0,0

191,0 203,6 216,2 217,2 228,8 229,8 230,8 241,4 254,0 255,0 266,6 267,6 268,6

Cykel 3 - 3 ben

Huvud Hus Hus Hus Statorer Huvud Hus Kamaxel Hus Hus Huvud Hus Kugghul Kamaxel
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
0,0 8,6 11,6 11,6 0,0 0,0 9,6 0,0 10,6 11,6 0,0 10,6 0,0 0,0

269,6 279,2 291,8 304,4 305,4 306,4 317,0 318,0 329,6 342,2 343,2 354,8 355,8 356,8

Cykel 4 - 3 ben

Statorer Hus Hus Hus Huvud Hus Kamaxel Hus Hus Huvud Hus Kugghul Kamaxel Statorer
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
0,0 8,6 11,6 11,6 0,0 10,6 0 10,6 11,6 0,0 10,6 0 0 0

357,8 367,4 380,0 392,6 393,6 405,2 406,2 417,8 430,4 431,4 443,0 444,0 445,0 446,0

Cykel 5 - 3 ben

7.6 Cykler Dürr 

  

 

Tabell 13 - Cykel Dürr 3 ben 
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4,5

Onsdag Från Till Antal rack

07:00 08:00 11
Hus

Rack nr:14
Cykel:2

Hus
Rack nr:15

Cykel:2

Hus
Rack nr:16

Cykel:2

Huvud
Rack nr:17

Cykel:2

Hus
Rack nr:18

Cykel:2

Kamaxel
Rack nr:19

Cykel:2

Hus
Rack nr:20

Cykel:2

Statorer
Rack nr:21

Cykel:2

Hus
Rack nr:22

Cykel:2

08:00 09:00 7
Salvage

Huvud
Rack nr:23

Cykel:2

Hus
Rack nr:24

Cykel:2

Kugghul
Rack nr:25

Cykel:2

Kamaxel
Rack nr:26

Cykel:2

Hus
Rack nr:27

Cykel:3

09:00 10:00 13 MEFO
Hus

Rack nr:28
Cykel:3

Hus
Rack nr:29

Cykel:3

Huvud
Rack nr:30

Cykel:3

Hus
Rack nr:31

Cykel:3

Kamaxel
Rack nr:32

Cykel:3

Statorer
Rack nr:33

Cykel:3

Hus
Rack nr:34

Cykel:3

Hus
Rack nr:35

Cykel:3

Huvud
Rack nr:36

Cykel:3

Hus
Rack nr:37

Cykel:3

10:00 11:00 13
Kugghul
Rack nr:38

Cykel:3

Kamaxel
Rack nr:39

Cykel:3

Huvud
Rack nr:40

Cykel:4

Hus
Rack nr:41

Cykel:4

Hus
Rack nr:42

Cykel:4

Hus
Rack nr:43

Cykel:4

Statorer
Rack nr:44

Cykel:4

Huvud
Rack nr:45

Cykel:4

Hus
Rack nr:46

Cykel:4

Kamaxel
Rack nr:47

Cykel:4

Hus
Rack nr:48

Cykel:4

11:00 12:00 5
Hus

Rack nr:49
Cykel:4

Huvud
Rack nr:50

Cykel:4

Hus
Rack nr:51

Cykel:4

Kugghul
Rack nr:52

Cykel:4

12:00 13:00 12
Salvage

Kamaxel
Rack nr:53

Cykel:4

Statorer
Rack nr:54

Cykel:5

Hus
Rack nr:55

Cykel:5

Hus
Rack nr:56

Cykel:5

Hus
Rack nr:57

Cykel:5

Huvud
Rack nr:58

Cykel:5

Hus
Rack nr:59

Cykel:5

Kamaxel
Rack nr:60

Cykel:6

13:00 14:00 13 MEFO
Hus

Rack nr:61
Cykel:5

Hus
Rack nr:62

Cykel:5

Huvud
Rack nr:63

Cykel:5

Hus
Rack nr:64

Cykel:5

Kugghul
Rack nr:65

Cykel:5

Kamaxel
Rack nr:66

Cykel:5

Statorer
Rack nr:67

Cykel:5

Hus
Rack nr:1
Cykel:Dürr

Hus
Rack nr:2
Cykel:Dürr

14:00 15:00 8
Hus

Rack nr:3
Cykel:Dürr

Huvud
Rack nr:4
Cykel:Dürr

Hus
Rack nr:5
Cykel:Dürr

Kamaxel
Rack nr:6
Cykel:Dürr

Hus
Rack nr:7
Cykel:Dürr

Hus
Rack nr:8
Cykel:Dürr

15:00 16:00 10
Statorer
Rack nr:9
Cykel:Dürr

Huvud
Rack nr:10
Cykel:Dürr

Hus
Rack nr:11
Cykel:Dürr

Kugghul
Rack nr:12
Cykel:Dürr

Kamaxel
Rack nr:13
Cykel:Dürr

92Total rack

Teoretisk takt till Dürr (min)

7.7 Produktionsplan Dürr 

Figur 17 - Produktionsplan Dürr 3 ben 
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Grafen nedan visar en annan presentation av antalet rack som går att kitta beroende på om marginaltiden på 54 sekunder ingår i den teoretiska takten. 
Som grafen visar så är den blåa linjen antalet rack som går att kitta utan marginaltiden på 54 sekunder vilket innebär att takten skulle bli ungefär 3,6 
minuter för varje rack. Den röda linjen beskriver den teoretiska max kapaciteten med marginal och den gröna linjen visar den skapta 
produktionsplanens kapacitet med marginal. Detta innebär att den skapta produktionsplanens kapacitet kommer alltid att ligga under den teoretiska 
max kapaciteten. För att kunna kitta 43 000 system så räcker det att kitta ungefär 70 rack per arbetsdag vilket innebär att det är överkapacitet på Dürr 
kittningen.  

 

 

Figur 18 - Jämförelse för timvisstyrning 

07:00‐
08:00

08:00‐
09:00

09:00‐
10:00

10:00‐
11:00

11:00‐
12:00

12:00‐
13:00

13:00‐
14:00

14:00‐
15:00

15:00‐
16:00

Produktionsplanens kapacitet utan marginal 13 9 16 16 6 16 16 10 12

Teoretisk max kapacitet med marginal 11 7 13 13 5 12 13 8 10

Produktionsplanens kapacitet med marginal 9 6 11 11 4 10 11 6 5

3
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Injektor Injektor Injektor Pump Injektor Pump
7 8 9 10 11 14

13,4 15,3 15,3 2,4 16,8 31,6
116,2 132,5 148,8 152,2 170,0 202,6

Cykel 2 - 3 ben

Injektor Injektor Injektor Pump Injektor Pump
12 13 15 16 17 18
6,8 10,9 13,7 15,0 10,2 38,2

210,4 222,3 237,0 253,0 264,2 303,4

Cykel 3 - 3 ben

Injektor Injektor Injektor Pump Injektor Pump
19 20 21 22 23 24
0,2 6,6 10,8 28,9 3,7 44,7

304,6 312,2 323,9 353,8 358,5 404,2

Cykel 4 - 3 ben

7.8 Cykler Amsonic 

 

  

Injektor Injektor Injektor Pump Injektor Pump
Rack nr 1 2 3 4 5 6
Väntetid 20,3 20,3 19,9 0,0 19,4 17,0
Avhämtning 20,3 41,5 62,5 63,5 83,8 101,8

Lagersaldo (st)
Injektor 160 159 159 159 159 149
Pump 38 28 18 42 32 48

Cykel Amsonic - 3 ben

Injektor Injektor Injektor Pump Injektor Pump
25 26 29 27 28 30
0,0 0,0 6,5 39,9 0,0 48,4

405,2 406,2 413,7 454,6 455,6 505,0

Cykel 5 - 3 ben

Tabell 14 - Cykel Amsonic 3 ben 
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Injektor Pump
13,3 39,2

Onsdag Från Till Max kap Max kap

07:00 08:00 3,8 1,3
Injektor

32
Injektor

32
Pump

28

08:00 09:00 2,6 0,9
Injektor

32
Injektor

32
Pump

20

09:00 10:00 4,5 1,5
Injektor

32
Injektor

32
Pump

36
Injektor

32

10:00 11:00 4,5 1,5
Injektor

32
Pump

12
Injektor

32
Injektor

32
Pump

24
Injektor

25

11:00 12:00 1,8 0,6
Injektor

7
Injektor

32
Pump

12

12:00 13:00 4,4 1,5
Pump

12
Injektor

32
Injektor

32
Pump

24
Injektor

32

13:00 14:00 4,5 1,5
Injektor

32
Pump

24
Injektor

32
Injektor

32

14:00 15:00 2,9 1,0
Pump

24
Injektor

32
Injektor

32

15:00 16:00 3,45 1,2
Injektor

32
Injektor

32
32,5 11,0Total rack

Cykeltid till Amsonic (min)

7.9 Produktionsplan Amsonic 

 

Figur 19 - Produktionsplan Amsonic 
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8 Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten av genomförda tester att redovisas. Testerna utfördes med dem framtagna 
produktionsplaner. 

8.1 Inför test 
Innan det gick genomföra ett test så var vi tvungna att samråda med berörda avdelningar. Ett 
möte ordnades med produktionsledare och positionsägare för kittningen och monteringen. För 
att kunna jämföra testresultatet så kontrollerades nuläget. Det visade sig att det endast gick att 
genomföra ett test på kittningen och pumpline i monteringen, men inte injektorline. Anledningen 
till att det inte gick att testa båda liner var för att planering för testdagarna var bestämd. Detta 
innebär att resultaten för monteringen inte stämmer till 100 %. Mätningarna hade blivit mer 
korrekta om testet kunde genomföras med båda liner öppna samtidigt.  

Resultatet som jämfördes var om rätt material kom ut i förhållande till vad monteringen 
efterfrågade genom att slumpmässigt kontrollera 20 stycken rack i samma ordningsföljd. 
Mätningar på väntetid och beläggningsgrad utfördes på Dürr kittningen och furneraren i 
monteringen. Tabellen nedan visar vad den befintliga produktionsplanen hade för procentgrad 
rätt materialbehov.  

VAD KOM UT VAD BEHÖVDES RÄTT FEL 
HUS HUS X   

KAMAXEL HUS   X 

HUVUD HUS   X 

HUS HUS X   

HUS HUS X   

HUS HUS X   

HUS HUS X   

HUS HUVUD   X 

KAMAXEL HUVUD    X 

HUVUD HUVUD/STATOR X   

STATOR KUGGHJUL   X 

HUS KUGGHJUL   X 

MEFO GEAR/HUVUD   X 

HUS GEAR/HUVUD   X 

HUVUD HUVUD X   

KUGGHJUL KUGGHJUL X   

MEFO-BOX MEFO-BOX X   

HUS HUS X   

KAMAXEL HUS/HUVUD   X 

HUS HUS X  

  SUMMA 11 9 
Tabell 15 – Materielbehovet i monteringen innan test 
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8.2 Test 1 
Testförsök ett utfördes torsdag den 10 januari 2013 från 07:00 till 11:24. Det visade att alla rack 
som kom ut från Dürren var i rätt ordning.  

Procentgrad rätt materialbehov: 100 % 

VAD KOM UT VAD BEHÖVDES RÄTT FEL 
HUS HUS X  
HUS HUS X  
HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  
HUS HUS X  

KAMAXEL KAMAXEL X  
HUS HUS X  
HUS HUS X  

MEFO-BOX MEFO-BOX X  
HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  
KUGGHJUL KUGGHJUL X  
KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  
HUS HUS X  
HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  
HUS HUS X  

KAMAXEL KAMAXEL X  
MEFO-BOX MEFO-BOX X  

 SUMMA 20 0 
Tabell 16 - Test försök 1 

 

Beläggningsgrad för Dürr positionen (kittningen)/Furneraren (monteringen) 07:00-11:26 

Väntetid i kittningen 
53,5 min 

 

Total antal rack som kan kittas är 39 st  
39 x 4,5 (teoretiska takten)=175,5 min 
Den totala produktionstiden 229 min 

229-175,5= 53,5min  

Beläggningsgrad i kittningen 76,3 % 175,5/229 = 76,3% 

Väntetid i monteringen 157 min Klockad tid vid test 1 

Beläggningsgrad i 
monteringen 

31,4 % 

157 min väntetid 
Total produktionstid 229 min 

229 -157=72 min 
72/229 = 31,4% 
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8.3 Test 2 
Testförsök två utfördes fredag den 11 januari 2013 från 07:00 till 11:24. Som test 1 så var alla rack 
som kom ut rätt förutom mefo-boxen. Anledningen till att det blev fel var att cykelns ordning 
inte följdes av kittaren.  

Procentgrad rätt materialbehov: 95 %  

VAD KOM UT VAD BEHÖVDES RÄTT FEL 
HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  

MEFO-BOX HUS  X 

KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  

KUGGHJUL KUGGHJUL X  

KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  

KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  

 SUMMA 19 1 
Tabell 17 - Test försök 2 

 

Beläggningsgrad för Dürr positionen (kittningen)/Furneraren (monteringen) 07:00-11:26 

Väntetid i kittningen 
53,5 min 

 

Total antal rack som kan kittas är 39st  
39 x 4,5 (teoretiska takten)=175,5 min 
Den totala produktionstiden 229 min 

229-175,5= 53,5min  

Beläggningsgrad i kittningen 76,3 % 175,5/229 = 76,3% 

Väntetid i monteringen 148 min Klockad tid vid test 2 

Beläggningsgrad i 
monteringen 

35,4 % 

148 min väntetid 
Total produktionstid 229 min 

229-148=81 min 
81/229 = 35,4% 
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8.4 Test 3 
Testförsök tre utfördes tisdag den 15 januari 2013 från 07:00 till 14:00. På grund av längre stopp 
vid pumpline så avslutades test 3 redan kl. 11.26. 

Procentgrad rätt materialbehov: 100 % 

VAD KOM UT VAD BEHÖVDES RÄTT FEL 
HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  

KUGGHJUL KUGGHJUL X  

KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  

KAMAXEL KAMAXEL X  

MEFO-BOX MEFO-BOX X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

HUVUD HUVUD X  

HUS HUS X  

KAMAXEL KAMAXEL X  

HUS HUS X  

HUS HUS X  

MEFO-BOX MEFO-BOX X  

 SUMMA 20 0 
Tabell 18 - Test försök 3 

 

Beläggningsgrad för Dürr positionen (kittningen)/Furneraren (monteringen) 07:00-11:26 

Väntetid i kittningen 
53,5 min 

 

Total antal rack som kan kittas är 39st  
39 x 4,5(teoretiska takten)=175,5 min 
Den totala produktionstiden 229 min 

229-175,5= 53,5min  

Beläggningsgrad i kittningen 76,3 % 175,5/229 = 76,3% 

Väntetid i monteringen 163 min Klockad tid vid test 3 

Beläggningsgrad i 
monteringen 

28,8 % 

163 min väntetid 
Total produktionstid 229 min 

229-163=66 min 
66/229 = 28,8% 
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8.5 Analys och diskussion av resultat  
Resultatet som mätningarna gav under de olika testdagarna var givande och bra. Det mest 
optimala hade varit att få genomföra testet med båda liner vilket skulle ge oss en mer korrekt och 
rättvis beläggningsgrad för furneraren i monteringen. Dessutom skulle det vara intressant och se 
hur dem framtagna produktionsplanerna skulle fungera vid ett korsflöde av material. Mätningarna 
som gjordes på Dürr positionen i kittningen stämde till stora delar med vad beräkningarna visade. 

För att utesluta att det var rätt material som behövdes så har vi valt att utgå från den lägsta 
täcktiden i monteringen för respektive artikel. Utifrån resultaten som mättes så visade sig det att 
de produktionsplaner som skapades har en medel procentgrad rätt materialbehov på 98,3%. Om 
man väljer att utesluta mefo-boxen som gick in fel då ordningen inte upprätthölls så är medel 
procentgraden rätt 100 %. Inför test så utfördes en kontroll på hur storprocentgraden rätt är och 
det visade sig att vartannat rack som kom ut var fel det vill sägas att endast 5 % som kom ut var 
rätt.  

 

Figur 20 - Procentgrad rätt 

Den totala beläggningsgraden för Dürr positionen framgick till 229 minuter som motsvarar 
76,3% medan beläggningsgraden för furneraren i monteringen var mellan 28 % - 35 %. Detta 
innebär att man inte behöver dubbelbemanna positionerna vid Dürr vid en framtida 
volymuppgång, inte ens vid 43 000 system. För furneraren i monteringen går inte att ge en total 
beläggningsgrad eftersom mätningarna endast genomfördes på pumpline och inte både pump 
och injektorline. Under test uppgick den totala väntetiden för racken vid Dürrens 
avlastningsstation mellan 148 till 163 minuter från klockan 07:00-11.26. Tiden stämde överens 
med den uträknade tiden från rack nr 1 till 33, se tabell 14. Anledningen till att beläggningsgraden 
blir lägre för både kittningen och monteringen är för att det finns en bättre styrning, mindre 
spring och ett fungerande två-bingesystem. 
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Figur 21 - Beläggningsgrad för Dürr position i kittningen och furnerare i monteringen 

Teamledaren för kittningen och kittarna var väldigt nöjda över testresultaten då det förenklade 
deras vardag. De som jobbar på kittningen är medvetna om vilken takt som finns på pumpline i 
monteringen. Detta medförde att behovet för pumpracken var viktigt att räkna ut och på så vis 
veta antalet Dürr rack som skulle kittas.  

Med hjälp av den nya produktionsplanen behövde kittarna inte fråga teamledaren om vad som 
ska kittas utan behövde enbart kolla på produktionsplanen, därmed kunde teamledaren fokusera 
på annat. Innan test så jobbade kittarna olika snabbt vid Dürr positionen vilket medförde olika 
långa cykeltider för ett rack.  

Detta har avlägsnats med hjälp av den teoretiska takten. När det gäller furneraren inne i 
monteringen så har uppgiften blivit mycket lättare jämfört med innan. Eftersom rätt material 
kommer ut från tvättmaskinerna så slipper furneraren hantera extra material i monteringen. 
Furneraren slipper till daglig basis försöka komma åt ett rack som är längre in i tvättmaskinen för 
att inmatningssekvensen var fel samt stressa på grund av att det blir stopp vid line för att två-
bingesystem inte tillämpats för alla artiklar  
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Om de nya produktionsplanerna jämförs med hur det var innan så finns det en tydlig förbättring 
när det gäller inmatningssekvensen. Det är även viktigt att behovet ses över för att det alltid skall 
finnas ett rack i tvättmaskinen som väntar vid avlastningsstationen då den första bingen är 
förbrukad och på så sätt skapat bättre förutsättningar för att förhindra eventuella störningar i 
produktionen. Man har valt att arbeta så för att säkerställa och skapa ett arbetssätt som man kan 
känna sig trygg med tanke på en framtida volym uppgång. 
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9 Hantera framtida volymuppgångar 
I detta kapitel kommer det att ges olika förbättringsförslag som har diskuterats under arbetets gång och som är av 
vikt för rapporten.   

9.1 43 000 system 
En av projektets delmål var förutom att ta fram produktionsplaner för nuvarande volymer så 
skulle det även tas hänsyn till framtida volymuppgångar. XPS har som mål att kunna hantera 
43 000 system där ett system består utav sex injektorer plus en högtryckspump. En framtida 
volymuppgång ändrar nuvarande förutsättningar på så vis att hanteringen av material ser 
annorlunda ut. Idag skulle Dürr kittningen klara av att jobba med 43 000 system baserat på de 
uträkningar som gjorts för beläggningsgrad, medan det blir lite svårare med Amsonic kittningen. 
Max kapaciteten för Amsonic kittningen är 35 rack jämfört med monteringens kapacitet som är 
36-43 rack beroende på om man jobbar med fem eller sex ben. Anledningen till att det blir 
svårare att hantera volymuppgången vid Amsonic är att injektorracken kommer att förbrukas 
snabbare i monteringen vilket gör att kittningen inte kommer hinna fylla deras behov. När det ska 
börja jobbas med 43 000 system så betyder det att monteringen kommer att jobba med 6-ben 
varje dag, detta gör att kittningen kommer att tappa 3,2 minuter för varje rack. Utan att det finns 
en chans att jobba tillbaka den förlorade tiden så kommer det till slut bli brist på injektorrack i 
monteringen. Egentligen ligger brytpunkten för Amsonic kittningen redan vid 31 000 system då 
det kräver att monteringen jobbar med 5-ben hela tiden. Se bilaga 6 som visar tabell med antal 
system. 

 

Figur 22 - Max kapacitet för kittningen och monteringen 
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Detta går att lösa genom att se över hur injektorkittningen jobbar idag. Det som behöver justeras 
är cykeltiden för att fylla upp ett rack. Den behöver bli kortare än den lägsta täcktiden i 
monteringen, i detta fall vid sex ben. Ett alternativ är att minska cykeltiden vid injektorkittningen 
och för att detta ska kunna genomföras behöver taktiden sänkas till 18 sekunder.  Detta är inte 
optimalt att göra med endast två kittare eftersom det endast skulle resultera i att kittarna skulle 
jobba snabbare, så ett av förslagen blir att man bemannar upp injektorkittningen med en till 
position. Detta gör att det går att sänka taktiden samtidigt som beläggningen sprids jämnare 
mellan positionerna. Denna lösning kan ses som kortsiktig och snabb.  

Ett annat långsiktigt förbättringsförslag som kan minska cykeltiden är att se över dagens 
arbetsbelastning. Ett av Scanias arbetssätt är att jobba med ständiga förbättringar vilket betyder 
att man hela tiden ska utmana dagens process och hitta lösningar som gör arbetet bättre. Skulle 
man kunna flytta på olika artiklar eller rent av att plocka bort vissa moment från 
injektorkittningen så skulle det sparas mycket tid. Detta gör i sin tur att det inte behövs en till 
position 

9.2 Flytt av avlastningsbord 
I kartläggningen av nuläget kunde det konstateras att det fanns en del saker som kunde förbättras. 
Redan tidigt i arbetet fick vi förståelse för vad som behövde förbättras. Skillnaderna som fanns på 
kittningen och monteringen var stora gällande hur arbetade med styrning fungerade. Idag 
upplevde monteringen att styrningen inte var bra vilket i sin tur medförde att man ville införa fler 
avlastningsbord i monteringen. Detta var svårt eftersom ytorna som finns i monteringen var inte 
stora. Dem nya produktionsplanerna som togs fram visade att det inte var extra avlastningsbord 
som behövdes om monteringen jobbade med två-binge och följde produktionsplanens cykel. 
Utan det som behövdes i monteringen var en till vagn. Vagnarna används för att transportera 
racken från slussarna till line och sedan tillbaka till kittningen. 

Idag hämtas racken direkt från tvättmaskinernas slussar med en vagn och dockas av på ett 
avlastningsbord. Vagnen som används vid injekorline används på fel sätt. Man har valt att ställa 
vagnen med ett injektorrack vid monteringen och på så sätt låsa vagnen. Förbättringsförslaget går 
ut på att istället för att låta injektorracket stå på vagnen så ställs den på ett av avlastningsborden 
som finns tillgänglig och på så sätt friställa vagnen. Avlastningsbordet bör flyttas närmare 
monteringen. Med en friställd vagn går det att plocka ut racken från tvättmaskinernas slussar och 
lägga racken på avlastningsbord. Fördelen med detta blir ifall man behöver komma åt ett rack 
som ligger längre bak i cykeln så finns det en vagn som kan plocka ut racken som står längre 
fram.  Som det ser ut idag så behöver man lasta av racket som står på vagnen på ett 
avlastningsbord för att kunna komma åt rack i tvättmaskinen. En annan positiv aspekt av detta 
förslag är att det kommer finnas möjlighet att införa två avlastningsbord till i monteringen. Se 
bilaga 11 för figurer. 
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9.3 Kommunikation vid benbyte 
En av utmaningarna som kittningen stod inför varje gång monteringen beslöt att byta 
monteringsben var att kunna planera om sitt arbete. När dessa byten skedde oplanerat så blev det 
svårt för kittningen att ställa om samtidigt som monteringen bytte ben. Anledningen till detta var 
att monteringen hade snabbare omställningsmöjlighet än kittningen, dessutom så var kittningen 
tvungna att ta hänsyn till tvättmaskinernas cykeltider. Under arbetets gång hände det ofta att den 
tänkta planen inte följdes av olika anledningar vilket gjorde att diskussionen om det var rätt eller 
fel sattes igång. 

Om det ligger i planeringen att monteringen kommer byta ben under dagen så blir det inga 
problem för kittningen att planera in detta. Förbättringsförslaget går ut på att förbättra 
kommunikationen och planeringen mellan monteringen och kittningen när det beslutas att byta 
ben under produktion. Den enklaste lösningen vore att inte hoppa mellan olika ben under en och 
samma dag, men detta arbetsätt är idag inte optimalt eftersom att när monteringen jobbar med 5-
ben så kommer kittningen att tappa 1,1 minuter för varje rack. Därför väljer monteringen att gå 
ner i antal ben vilket ger kittningen möjlighet att återhämta tidsförlusten. 

9.4 Rationalisera en salvage process 
Salvage flödet upplevdes som en svår process att hantera. Största anledningen var nog variationen 
av flera processer. Förbättringsförslaget går ut på att eliminera en av tvättprocesserna. Enligt figur 
14 så finns det idag tre olika flöden för slavage artiklarna vilket skapar en viss oordning på 
kittningen. Processen som bör tas bort är den blåa eller den processen som tvättar pump korgar i 
Dürr för att sedan kittas på nytt och skickas till Amsonic. Det är detta dubbelsteg som anses vara 
onödig och förslaget blir att man skulle kunna tvätta pump korgarna på samma sätt som man 
tvättar injektor korgarna. 

Detta fungerar endast om tvättmaskinen Viverk klarar av att tvätta bort test vätskan som finns på 
artiklarna efter test. Detta bör i teorin inte vara några problem eftersom det finns samma test 
vätska på injektor och pump korgarna. Det som bör ses över är om Viverk klarar av rent tekniskt 
att tvätta dessa korgar och då syftas det till hur underhållet ser ut på den tvättmaskinen samt om 
korgarna blir rena från test vätskan. 
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Figur 23 - Skillnad olika salvage flöden 
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9.5 Rack till pumphuvud 
Detta förbättringsförslag är intressant på så sätt att det behöver införas idag om det ska kunna gå 
att tillämpa den skapade produktionsplanen. Idag finns det två olika leverantörer av 
pumphuvuden. Med den ena leverantören kittas 18 stycken i racket medan med den andra 
leverantören kittas det nio stycken pumphuvuden. Denna halvering kommer givetvis påverka 
cykeltiden för hur lång tid det tar att kitta ett rack samt hur lång tid det tar innan racket förbrukas 
på kittningen. Dem fösta produktionsplaner som skapades baserades på 18 stycken huvuden och 
detta gör att cykeln eller inmatningssekvensen är kortare jämfört med inmatningssekvensen för 9 
stycken huvuden. Anledningen till detta är för att det inte behövs lika många pumphuvudrack i 
omlopp.  

Förbättringsförslaget går ut på att det bör ses över antalet rack som finns tillgängliga för att det 
ska vara möjligt att använda produktionsplanen för nio stycken pumphuvuden. Ett annat 
alternativ skulle kunna vara ifall det går att ändra inställningen på tvättmaskinen som gör att 
tvättiden blir längre för racket med nio stycken huvuden. Orsaken till att förlänga tvättiden är för 
att de huvuden som kittas med nio stycken är smutsigare än de som kittas med 18 stycken. Ifall 
de skulle bli tillräckligt rena och klara av kvalitetskontrollen så skulle det gå att kitta båda 
leverantörerna med 18 stycken huvuden. 
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10 Analys och diskussion  
I detta kapitel diskuteras och analyseras saker som berör implementeringen för tillämpning av den nya 
produktionsplanen samt händelser som har uppstått i sammanband med arbetet.  

När planeringsarbetet för kittningen och monteringen började fanns inte en självklar bild för oss 
på hur den tänkta produktionsplanen skulle se ut. För att kunna ta fram en välfungerande 
produktionsplan som beskriver vad som ska tvättas och när för att åstadkomma optimalt 
utnyttjande av tvättmaskinerna så har det framkommit en hel del saker som direkt och indirekt 
berört arbetet. Det var viktigt att förstå vilka processerna var samt hur det var kopplade till 
respektive tvättmaskin. Kittingen använder sig av olika rack som innehåller olika mängd material. 
Dessa rack skickas in till tvättmaskiner efter att dem fyllt dem med material. Antal rack i omlopp 
var viktigt för oss att förstå eftersom det senare kom att ligga till grund för vår produktionsplan. 

Idag har kittningen ingen riktig styrning mot materialet som ska tvättas i Dürr. För materialet 
som tvättas i den andra tvättmaskinen Amsonic, finns idag en styrning. Skillnaden mellan dessa 
två tvättmaskiner när det gäller styrningen av rack är att Amsonic kittningen endast behöver ha 
koll på två stycken rack som ska tvättas i Amsonic medan Dürr kittningen behöver styra sex olika 
rack som tvättas i Dürr. Antalet rack som finns i omlopp är beroende av hur mycket som ska 
tillverkas. 

För att den framarbetade produktionsplanen ska fungera bör det jobbas med realtidsstyrning. 
Eftersom kittningen jobbar mot monteringens efterfrågan så innebär detta att när det blir stopp 
vid pumpline så ska kittningen också sluta kitta, dock finns inte den kopplingen idag. Med hjälp 
av realtidstyrning kan de som jobbar på kittningen timvis stryka över de rack som inte kommer 
att förbrukas av monteringen. Det som är viktigt att komma ihåg är att injektor och pumprack 
tvättas i korsflöden vilket innebär att om pumpline står stilla så måste materialet som ska till 
injektorline flyttas fram i cykeln. 

I dagsläget så finns det realtidstyrning för Amsonic där antal korgar som har kittats följs upp. Det 
skulle kunna styras på ett bättre sätt om det gick att jobba mot injektorlines stopptider för att 
även där inte behöva skicka in mer material än behovet. Varje vecka har uppföljningar gjorts av 
produktionsplanerna för kittningen och monteringen. Monteringen har möjligheten att vara 
flexibel genom att öppna och stänga ben så påverkar det täcktiderna på material vid line. Detta 
medför att kittningen alltid måste planera minst 85 minuter plus tiden det tar att kitta ett rack 
innan en omställning som kan göra det besvärligt. Det optimala vore om det inte fanns några 
korsflöden på material. 

När det uppstår avvikelser där snabba anpassningar måste göras medför det högre 
arbetsbelastning för kittarna och om det inte meddelas 85 minuter plus tiden det tar att kitta ett 
rack på kittningen så kan det orsaka stopp vid line med dagens arbetssätt. Den nya 
produktionsplanen jobbar med att utgå från två-bingesystem och takttiden samt att 
inmatningssekvensen är styrd enligt förbrukning inne i monteringen. Om man väljer att bryta 
cykeln kan det orsaka att det blir fel ordningen och materialnivå i monteringen blir felaktig. 
Därmed anses det mest lämpliga att slutföra en dag med samma produktionsplanering och sedan 
börja med en ny planering nästa dag på så sätt kan det förebyggas och förhindra eventuella fel.  
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Ett scenario var att under en hel vecka valde monteringen att arbeta halvdag med injektorline. 
Det var bestämt att från kl 12:00-14:00 skall fyra ben vara öppna och från 14:00-16:00 skulle 
monteringen ha fem ben öppna. Detta innebär att minst 85 minuter innan kl 12:00 måste 
kittningen arbeta med att förberedda för fyra ben och sedan minst 85 minuter innan 14:00 
förberedda för fem ben. Denna typ av planering upplevde kittningen jobbig eftersom risken att 
det planeras fel ökar till skillnad från ifall det endast behöver planeras för en dag åt gången. 

Kittningen har under omständigheterna klarat sig bra när monteringen väljer att byta ben. 
Samtidigt matas tvättmaskinerna varje gång det kommer ett tomt rack tillbaka till kittningen, 
därmed finns det alltid mer material i tvättmaskinerna och monteringen. Problemet med att fylla 
tvättmaskinerna så fort ett tomt rack kommer till kittningen kan vara att alla rack inte får plats i 
monteringen om ena line står still och det visar sig att alla avlastningsbord är upptagna. Detta 
arbetssätt skapar svårigheter och högre arbetsbelastning för kittningen samt onödiga 
omtvättningar av rack.  

En annan utmaning under arbetet var den att vi fick reda på att antalet pumphuvuden i ett rack 
varierar beroende på vilken leverantör som skickar. Med ena leverantören går det att kitta 18 
stycken pumphuvud medan med den andra leverantören går det enbart att kitta nio stycken 
pumphuvud. Anledningen till detta är att pumphuvudena som kommer från leverantören med 
nio stycken, inte blir tillräckligt rena i tvättmaskinen. Denna ändring skapade till en början lite 
huvudbry eftersom planen som skapades utgick från 18 stycken pumphuvuden. I och med denna 
förändring blev täcktiden på monteringen och cykeltiden på kittningen kortare eftersom det nu 
endast fanns nio stycken pumphuvuden. 

Den framtagna produktionsplanen som togs fram med 18 stycken huvuden hade en utarbetad 
cykel med avseende på förhållandet mellan racken samt antalet rack som fanns i cykeln. När den 
andra produktionsplanen för nio stycken huvud skapades insåg vi att cykeln var tvungen att bli 
längre på grund av att vi var tvungen att införa fler rack av pumphuvud. Detta visade sig inte vara 
möjligt i verkligheten eftersom det endast fanns fem stycken rack i byggnaden och den nya 
planen krävde att det skulle finnas åtta stycken rack i cykeln. På samma sätt som vår första 
produktionsplan så bygger den andra planen på att man jobbar mot en buffert och inte mot line.  

Anledningen till att det går att tillgodose line med nio stycken pumphuvud i ett rack idag är för 
att man jobbar direkt mot line och inte mot en buffert. Vi anser inte att det är en bra arbetsmetod 
att tillgodose pumpline med endast nio st huvud eftersom detta innebär en marginal på 6,3 
minuter vilket motsvarar exakt tre takter, vilket vi anser är för kort tid att arbeta med utan att 
riskera att det blir brist på material i monteringen. 

I början påpekade monteringen att det behövdes fler avlastningsbord inne i monteringen för att 
klara av att ställa alla rack. Det blev ganska tydligt för oss att ordningen av inmatningen var 
anledningen att det blev fel då fel material kom ut från tvättmaskinerna. Vid test av de nya 
produktionsplanerna visade det sig snabbt att med rätt inmatningssekvens och planering blev 
materialnivån bättre i monteringen samt i tvättmaskinen Dürr. Det som anses vara lämpligast 
med dem nya produktionsplanerna är att de har samma produktionsplan kontinuerligt som 
sträcker sig över hel och halv dag. Detta gör att kittningen har tid för att inventera och se över 
materialnivån i monteringen.  
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11 Slutsats och rekommendationer 
Detta kapitel avslutar rapporten och beskriver slutsatserna av examensarbetet. Kapitlet inleds med diskussioner 
kring examensarbetets resultat och metod. Därefter ger författarna rekommendationer för vidare arbete som avser 
för framtida volymuppgångar. 

11.1 Slutsats 
Målet som sattes i detta examensarbete var att vi skulle ta fram produktionsplaner för 
tvättmaskinerna Amsonic och Dürr. Mätmetoderna som vi använde för att skapa 
produktionsplanerna var att vi först gjorde nulägesanalyser på kittningen respektive monteringen. 
Sedan sammanställdes insamlad data i excel där olika beräkningar genomfördes. Skillnaden mellan 
produktionsplanen som vi arbetade fram och hur kittningen arbetade innan var att med den nya 
planen styrde vi racken mot en buffert istället för en styrning direkt mot line. Denna förändring 
krävde att vi var tvungna att se över hur många rack det fanns i omlopp. Att jobba mot en buffert 
innebar att det skapades två-bingesystem på allt material i monteringen. 

Nedan redogör vi för hur vi anser att vi uppnått målen som vi satte vid starten av 
examensarbetet. 

Definiera nuläget med avseende på planeringen 

Vår nulägesanalys visade att kittningen klarar av att jobba utan någon tydlig produktionsplanering 
eftersom efterfrågan hos kund inte är stor samt att kittningen hinner åtgärda eventuella 
störningarna. Vi upplevde samma sak för furneraren i monteringen. Idag kittas för många rack på 
kittningen vilket innebär att personerna som jobbar på dem kittpositionerna kommer att jobba 
mer än nödvändigt. I monteringen kommer materialet att styras direkt mot line än mot ett två-
bingesystem. Detta medför mer spring och större hantering för furneraren i monteringen. 

Ta fram produktionsplaner för tvättmaskinerna Amsonic och Dürr  

Med den nya produktionsplanen för Dürr och Amsonic underlättades arbetet för kittningen 
genom att kittarna viste vilka rack som skulle matas in. Detta gjorde att dem inte skickade in för 
mycket material till monteringen. På så sätt skapades en arbetsmetod som säkerställer att 
inmatningssekvensen och att rätt material kommer ut enligt behovet i monteringen. För att den 
framarbetade produktionsplanen ska fungera bör det jobbas med realtidsstyrning. Om kittningen 
jobbar mot monteringens efterfrågan så innebär det att när det blir stopp vid monteringen så ska 
kittningen också sluta kitta, dock finns inte den kopplingen idag.  

I monteringen underlättades arbetet för furneraren eftersom denne inte behöver planera vart rack 
ska ställas i och med att varje rack som kom ut till Dürrens avlastningsstation var rätt. Det vi 
dessutom lyckades eliminera var onödig transport mellan avlastningsborden för racken. 
Dessutom visade det sig att avlastningsborden som fanns i monteringen idag räckte med våra 
produktionsplaner.  
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Detta var av vikt eftersom den största oron i monteringen inför examensarbetet var att det inte 
fanns tillräckligt med avlastningsbord för att kunna klara av en normal produktionsdag. Den stora 
förändringen jämfört med dagens arbetssätt var att skicka in material i rätt ordning och att 
upprätthålla ett två-bingesystem samt se till att det alltid skulle finnas ett rack i tvättmaskinen som 
väntar vid avlastningsstationen då den första bingen är förbrukad. 

Ta hänsyn till framtida volymuppgångar 

Med dagens volymer och produktionsplanering klarar kittningen och monteringen att hantera 
olika störningar, men när volymerna ökar kommer det att behövas en styrning eftersom tiden att 
åtgärda störningar kommer inte finnas. Detta innebär att en fungerande produktionsplan kommer 
att underlätta arbetet för kittarna vid framtida volymuppgångar.  

11.2 Rekommendationer 
Produktionsplanerna som detta arbete har resulterat i kan ses som ett första steg till en enklare 
styrning och planering av Amsonic och Dürr. För att klara av att hantera framtida 
volymuppgångar kommer här några rekommendationer kring vad som bör göras och hur det är 
kopplat till våra produktionsplaner. 

 Med vår rapport som underlag så rekommenderar vi XPS att börja se över hur Amsonic 
kittningen kommer att klara av att hantera framtida volymuppgångar eftersom cykeltiden 
för att fylla upp ett rack vid Amsonic kittningen är längre än täcktiden i monteringen på 
injektorline då dem jobbar med fem eller sex ben. 
 

 Vidare så rekommenderar vi att Dürr kittningen endast jobbar med 18 stycken 
pumphuvuden i ett rack för att våra produktionsplaner ska kunna tillämpas på bästa 
möjliga sätt. 
 

 Slutligen rekommenderar vi XPS att jobba med att eliminera korsflödet av material till 
tvättmaskinerna och istället sort tvättar materialet. Exempelvis att man enbart tvättar 
pumpartiklar i Dürr och injektor artiklar i Amsonic. Detta för att skapa enkla flöden 
genom kittningen och monteringen.  



 

   
 59  

 

Referenser 

Litteratur 
Bellgran, M., 2005. Produktionsutveckling. Göteborg: Studentlitteratur. 
[Använd 5 Janiuari 2013]. 

Matsson, S.-A., 2007. Produktionslogistik. Lund: Studentlitteratur. 

Olhager, J., 2007. Produktionsekonomi. u.o.:Studentlitteratur. 

Oskarsson, B., 2006. Modern logistik. 3:e upplagan ed. Malmö: Liber. 

 

Elektroniska 
Scania-Bilar Sverige, 2012. Historia. [Online]  
Available at: http://scania.se/om-scania/historia/ 
[Accessed 17 Januari 2013]. 

PowerPoint från XPS 
Cummins-Scania, 2011. Presentation XPS. [Online]  
Available at: 
\\global.scd.scania.com\dep\pop\DI\Departments\DI\Presentationer\presentation XPS 
[Använd 5 Janiuari 2013]. 

Cummins-Scania, 2011. XPS Processer. [Online]  
Available at: 
\\global.scd.scania.com\dep\pop\DI\Common\00_Leda_Styra\Verksamhetsbeskrivning\L19
_XPS_Processer.pptx  

  



 

   
 60  

 

Tabellförteckning 
Tabell 1 - Antal takter/dag ........................................................................................................................ 18 

Tabell 2 - Cykeltider för tvättmaskiner ................................................................................................... 21 

Tabell 3 - Täcktider för injektorrack........................................................................................................ 26 

Tabell 4 - Cykeltid för kittning vid Amsonic .......................................................................................... 29 

Tabell 5 - Cykeltiden för kittning vid Dürr ............................................................................................ 29 

Tabell 6 - Täcktid av rack vid injektorline .............................................................................................. 30 

Tabell 7 - Täcktider för artiklar till injektorline ...................................................................................... 30 

Tabell 8 - Täcktid av rack vid pumpline ................................................................................................. 30 

Tabell 9 – Genomloppstid av rack för injektorline och pumpline ...................................................... 31 

Tabell 10 - Förhållandet av rack till Dürr och Amsonic ....................................................................... 32 

Tabell 11 - Utgångsläget i monteringen för Dürr material ................................................................... 35 

Tabell 12 - Utgångsläget i monteringen för Amsonic material ............................................................ 35 

Tabell 13 - Cykel Dürr 3 ben .................................................................................................................... 36 

Tabell 14 - Cykel Amsonic 3 ben ............................................................................................................. 39 

Tabell 15 – Materielbehovet i monteringen innan test ......................................................................... 41 

Tabell 16 - Test försök 1 ........................................................................................................................... 42 

Tabell 17 - Test försök 2 ........................................................................................................................... 43 

Tabell 18 - Test försök 3 ........................................................................................................................... 44 

Figurförteckning 
Figur 1 – Flödesschema från materialhantering till kittning ................................................................ 11 

Figur 2 - Amsonic kittningen .................................................................................................................... 12 

Figur 3 - Whiteboard tavla på kittningen - RTM ................................................................................... 13 

Figur 4 - Korsflödet av material ............................................................................................................... 15 

Figur 5 - Dürr kittningen ........................................................................................................................... 15 

Figur 6 - Nuvarande produktionsplan till Dürr ..................................................................................... 16 

Figur 7 - Schematisk bild av injektormonteringen ................................................................................ 17 

Figur 8 - Pumpline ..................................................................................................................................... 19 

Figur 9 - Beskrivning av rack till respektive tvättmaskin ...................................................................... 19 

Figur 10 – Flödesschema från kittning till montering ........................................................................... 20 

Figur 11 - Översiktsbild av kittning och montering .............................................................................. 21 

Figur 12 - Salvage flödet ............................................................................................................................ 22 

Figur 13 - Blöt salvage ............................................................................................................................... 23 

Figur 14 - Torr Salvage .............................................................................................................................. 24 

Figur 15 - Flödet för blöt och torr salvage ............................................................................................. 28 

Figur 16 - Grafer på förhållandet för Dürr och Amsonic .................................................................... 32 

Figur 17 - Produktionsplan Dürr 3 ben .................................................................................................. 37 

Figur 18 - Jämförelse för timvisstyrning ................................................................................................. 38 

Figur 19 - Produktionsplan Amsonic ...................................................................................................... 40 

Figur 20 - Procentgrad rätt ........................................................................................................................ 45 

Figur 21 - Beläggningsgrad för Dürr position i kittningen och furnerare i monteringen ................ 46 

Figur 22 - Max kapacitet för kittningen och monteringen ................................................................... 49 

Figur 23 - Skillnad olika salvage flöden ................................................................................................... 52 



 

   
 I  

 

Bilaga 1 – Organisationsschema Cummins-Scania 
 

 

  

XPI board 
50/50 

GM XPI Manuf. 
R Krishnappa 

XPC 
E Adlén 

XPJ 
Vakant 

XPS 
J O Magnusson 

XPI Purchasing 
Jonas Broberg 

Purchasing 
Södertälje 

Fredrik Michelin 

Purchasing 
Columbus 

Development 
H. Malmstad 

Site overview/Globally part of Cummins-Scania 
XPI Manufacturing L.L.C. 

2013-01-17 

3 



 

   
 II  

 

Bilaga 2 – Organisationsschema för XPS 
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Bilaga 3 – Produkter från XPS 
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Bilaga 5 – Instruktion för användning av 
produktionsplan 
 

Början på arbetsdagen 
 

   

 Plocka rätt produktionsplan 
 Kitta racken i den ordning som cykeln visar 

o GLÖM INTE LPP 
o Gå från vänster till höger, jämför med racknummer 
o Viktigt att man inte avviker från ordningen i produktionsplanen 

 Markera eller stryk över racket som har skickats till Dürr på produktionsplanen 
 Avstämning med teamledare varje timme 

o Stopptiden i monteringen 
o Planera för nästkommande timme 

 Se över rackbehovet i produktionsplanen 
o Varje 4,5 minuter stopp i monteringen betyder att ett rack mindre ska tvättas från 

slutet av dagens sista cykel 
o Ex. 45 minuter stopp blir 45/4,5=10 rack mindre 
o Infaller sista racket på kamaxel eller kugghjul så måste dessa rack tvättas 

 

Slutet på arbetsdagen 

 Inventera buffertläget i monteringen två timmar innan dagens slut 
o Upprätthåll buffertläget i monteringen 
o Differens på +/- 5 artiklar/rack är accepterat, se produktionsplan 

 Kolla produktionsplan för morgondagen 
o Ta rätt produktionsplan 

 Kitta morgondagens rackbehov 
o Endast cykel Dürr enligt produktionsplan 

 Häng upp morgondagens produktionsplan 
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Bilaga 6 – Tabell för antal system 
 

   

System Antal ben/system

14000 2
15000 2
16000 3
17000 3
18000 3
19000 3
20000 3
21000 3
22000 3
23000 3
24000 4
25000 4
26000 4
27000 4
28000 4
29000 4
30000 4
31000 5
32000 5
33000 5
34000 5
35000 5
36000 5
37000 5
38000 5
39000 6
40000 6
41000 6
42000 6
43000 6
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Bilaga 7 – Bild på leanspelet 
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Bilaga 8 – Bilder på rack till Dürr 
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Bilaga 9 – Bilder på rack till Amsonic 
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Bilaga 10 – Bild på kanbankort och låda 
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Bilaga 11 – Figurer på friställning av vagn i 
monteringen 
 

1. Innan flytt av avlastningsbord 

 

2. Efter flytt av avlastningsbord 
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3. Efter investering 

 

Två nya avlastningsbord
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