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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbete som genomförts under 10 veckor åt Öhlins 
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Under föregående år introducerades Lean i produktionen. Antalet produkter i arbete har 
minskats för att korta ned ledtiderna, vilket har ställt nya krav på plocklagrets förmåga 
att leverera Just in time och behovet av uppföljning.  
 
Öhlins ligger i den teknologiska framkanten inom stötdämparbranchen, vilket gör att 
produktfloran varierar kraftigt och företaget är i behov av en stor sortimentsfunktion för 
att stödja utveckling, produktion och kundorder. För att garantera att artiklarna snabbt 
kan plockas vid behov används fem shuttleverk. 
 
Vid analys av kapacitet och produktivitet i plocklagret har en standardtid definerats, då 
det finns ett samband mellan antal plockade rader och den tid som förflyter. Tiden för 
orderfärdigställande är helt beroende av hur många orderrader som plockas. Antal 
rader i kombination med standardtiden och historisk produktivitet kan användas för 
dimensionera bufferten mot de interna kunderna. 
 
Arbetet belyser behovet av en kontinuerlig uppföljning av artikelfördelningen mellan 
verken. Genom att jämna ut de skevheter som påvisas i rapporten skapas ett 
balanserat flöde som bidrar till att genomloppstiden samt produkter i arbete kan sänkas. 
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Abstract 
This thesis is an examination conducted for 10 weeks at Öhlins Racing, Upplands Väsby, within 
the scope of Mechanical engineering - Industrial Management and Production at KTH. 
 
Last year the company introduced Lean in their production methodology. The number of 
products-in-process has been reduced to shorten lead times, which in turn has placed new 
demands on the stock picking process to deliver just-in-time and the need for follow-up on their 
output.  
 
Öhlins lies in the technological forefront of shock absorber industry, which means that the 
product range varies greatly. The company is in need of a large assortment function to support 
development, production and customer orders to ensure that the articles can be picked quickly 
when necessary, use is made of five shuttle works. 
 
Due to the correlation between number of rows picked and the time elapsed, a standard time 
has been defined to analyze the capacity and productivity. The time for order completion is 
entirely dependent on the number of order lines picked. Number of lines in combination with 
standard time and historical productivity can be used to size the buffer to internal customers. 
 
This work highlights the need for continuous monitoring of article distribution between the 
shuttle works. By smoothing out the biases demonstrated in the report, it is possible to create a 
balanced flow that contributes a reduced throughput time and fewer products- in-process. 
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Nomenklatur 
 

Här nedan förklaras ord och begrepp som är väsentliga för att till fullo förstå rapporten. 

 
Dual tray – Shuttleverk E, F och G har en funktion som heter dual tray. Det innebär att 
samtidigt som en palett är framme och plock går att utföra från denna hämtar shuttlen 
nästkommande palett och lägger den bakom luckan så att den inre ställtiden minimeras. 
 
IFS – Affärssystemet som företaget använder sig av. Detta program hjälper företaget att 
kontrollera lagersaldon, orderingång, planering med mera. 
 
Inre ställtid – Den ställtid då det inte går att utföra värdehöjande arbete i shuttleverket. 
 
Palett – De hyllplan artiklarna ligger på i de ovan nämnda shuttleverken. 
 
Rader – Orderrader inom en order som innehåller information om artikel och antal. 
 
Redundans – Att bygga in säkerhet i ett system. Om en process går ner ska systemet ändå 
fungera. 
 
Shims – Distansbrickor i olika utföranden (diameter, tjocklek, form) 
 
Shuttleverk – Detta är de plocklager vilka arbetet är koncentrerade till. De är automatiserade 
torn med ett bestämt antal artiklar på varje hyllplan. Datorn kallar på en artikel som finns på en 
av de 90 hyllorna och kör denna till operatören som plockar den.  
 
Ställtid – Den tid det tar för shuttleverket att hämta en ny palett från det att ordernumret 
kvitterats till dess att ett nytt plock kan påbörjas. 
 
Winstore – Datorprogrammet lagret använder sig av för att hitta vart någonstans artiklarna ligger 
och hur saldot ser ut. Man kan även här starta och avbryta order. 
 
Yttre Ställtid – Den ställtid då man kan utföra arbete i shuttleverket samtidigt som det arbetar 
med att hämta en ny palett. 
 
 

  



  



 

Innehåll 

 
1 INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................ 1 
1.2 PROBLEMDEFINITION ...................................................................................................................................................... 1 
1.3 MÅLFORMULERING ........................................................................................................................................................... 1 
1.4 LÖSNINGSMETODER ......................................................................................................................................................... 2 
1.5 ARBETETS GÅNG ............................................................................................................................................................... 2 
1.6 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................................................. 2 

2 METOD ................................................................................................................................................. 3 

2.1 GO TO GEMBA ................................................................................................................................................................... 3 
2.2 PRIMÄRDATA ...................................................................................................................................................................... 3 
2.3 SEKUNDÄRDATA ............................................................................................................................................................... 3 
2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET ....................................................................................................................................... 3 

3 TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................................... 5 

3.1 PRODUKTIONSFILOSOFIER .............................................................................................................................................. 5 
3.1.1 Lean Production ......................................................................................................................................................... 5 
3.1.2 Theory of constraints – Flaskhalsteorin....................................................................................................................... 9 

3.2 STYRPRINCIPER .................................................................................................................................................................. 9 
3.2.1 Dragande och tryckande system ................................................................................................................................... 9 
3.2.2 Kanban ..................................................................................................................................................................... 11 

3.3 LAGER ............................................................................................................................................................................... 11 
3.4 BUFFERT ........................................................................................................................................................................... 12 

4 GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................ 13 

4.1 NULÄGESBESKRIVNING ................................................................................................................................................. 13 
4.1.1 Layoutbeskrivning .................................................................................................................................................... 13 
4.1.2 Shuttleverken ............................................................................................................................................................ 14 
4.1.3 Arbetssätt ................................................................................................................................................................. 14 
4.1.4 Kunder ...................................................................................................................................................................... 15 
4.1.5 Kommunikation ........................................................................................................................................................ 15 
4.1.6 Planering .................................................................................................................................................................. 16 
4.1.7 Felplock .................................................................................................................................................................... 16 

4.2 TIDSSTUDIE ...................................................................................................................................................................... 16 
4.3 FRAMTAGNING AV INGÅENDE PARAMETRAR ........................................................................................................... 17 

4.3.1 Standardtid .............................................................................................................................................................. 17 
4.3.2 Kapacitet ................................................................................................................................................................... 20 
4.3.3 Produktivitet ............................................................................................................................................................. 22 
4.3.4 Operationsfördelning ................................................................................................................................................. 22 
4.3.5 Inventering ................................................................................................................................................................ 24 
4.3.6 Balansering ............................................................................................................................................................... 24 

4.4 ANALYS ............................................................................................................................................................................. 26 

5 RESULTAT ......................................................................................................................................... 29 

5.1 KAPACITET ....................................................................................................................................................................... 29 
5.2 PRODUKTIVITET .............................................................................................................................................................. 30 
5.3 INVENTERING .................................................................................................................................................................. 30 
5.4 BALANSERING .................................................................................................................................................................. 31 
5.5 PLANERING ...................................................................................................................................................................... 32 

6 SLUTSATS ........................................................................................................................................... 33 

6.1 DISKUSSION ..................................................................................................................................................................... 33 
6.1.1 Förbättringsförslag .................................................................................................................................................... 33 
6.1.2 Förslag till styrning ................................................................................................................................................... 34 
6.1.3 Handlingsplan .......................................................................................................................................................... 35 
6.1.4 Rekommendationer ................................................................................................................................................... 35 
6.1.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................................................ 36 

REFERENSER ............................................................................................................................................. 37 



FIGURFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 38 

BILAGOR  

 
BILAGA 1 - PLOCKTID ................................................................................................................................. I 

BILAGA 2 - VOLYMBEROENDE ............................................................................................................... V 

BILAGA 3 - OPERATIONFÖRDELNING ............................................................................................. VIII 

BILAGA 4 - SIMULERINGAR.................................................................................................................. XIV 

SIMULERING 1, DAGSLÄGE .................................................................................................................................................. XIV 
SIMULERING 2, EFFEKTEN ATT FÖRBÄTTRA C OCH D ................................................................................................ XVIII 
SIMULERING 3, EFFEKTEN AV ATT FÖRBÄTTRA G, E, F ................................................................................................... XX 
SIMULERING 4, EFFEKTEN VID ~SAMMA GENOMLOPPSTID ........................................................................................ XXII 

 
 



1 
 

 

1 Inledning 

I detta kapitel finns inledande information om arbetet och hur det kommer att utföras. 

1.1 Bakgrund 

Öhlins har varit verksamma inom stötdämparbranchen i över 30 år och förser högpresterande 
bilar, motorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar med sin produkt. Företagets filosofi har varit att 
tillgodose eftermarknaden och överträffa kundens förväntan genom att ligga i den teknologiska 
framkanten.  

Under föregående år introducerade företaget Lean i sin produktionsanläggning i Upplands Väsby. 
Genom att minska antalet produkter i arbete har ledtiderna minskat, det är ett steg i arbetet mot 
resurssnål tillverkning. Det i sin tur har givit till följd att buffertar och lager har minskat, vilket 
ställer höga krav på lagerverksamhetens leveransförmåga. Genom att ta fram kapacitets- och 
produktivitetsmått vill företaget förstå sina processer ingående och hur de reagerar på nya 
förutsättningar.  

1.2 Problemdefinition 

Lagring av de minsta detaljerna hos Öhlins sker i fem shuttleverk. När en order kommer in ska 
alla beståndsdelar plockas från lagret för att gå till antingen interna kunder som: montering, 
labboration, kittning eller till extern kund som reservdelar eller som kit för reparation. Detta ger 
till följd att ingen plockorder är den andra lik varken till utseende, antal komponenter per 
shuttleverk eller med vilken frekvens de återkommer. Operatörerna arbetar stenhårt, men med de 
nya förutsättningar som introducerats med Lean ställs höga krav på lagret vad gäller 
leveransprecisionen och förmågan att leverera Just-In-Time. För att utreda den inverkan Lean har 
haft på lagerarbetet efterfrågas nu möjligheten att följa upp kapacitet och produktivitet i 
plocklagret. 

1.3 Målformulering 

Målet med projektet var att med hjälp av statistisk data, tidsstudier och observationer utreda 
Öhlins kapacitet och produktivitet i shuttleverken utifrån: 

 Hur ser dagsläget ut? 

- Definiera hur Öhlins bör mäta kapacitet och produktivitet i shuttleverken. 

- Utifrån dessa definitioner, analysera shuttleverkens produktivitet och kapacitet. 

 

 Hur kan man förbättra arbetet ? 

- Hitta samband som kan underlätta styrning av shuttleverken och komma med en 

handlingsplan för förbättringsförslag och styråtgärder.  
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1.4 Lösningsmetoder 
 

Nedan redovisas de lösningsmetoder vi använt oss av för att lösa uppgiften och få förståelse för 
problemet. För att läsaren ska få en uppfattning om hur arbetet utförts och hur problemet 
angripits. 

 Kartlägga in- och utflödet vid shuttleverken. 

 Genom att analysera statistiska data från verksamhetsåret 2012 göra kapacitets- och 

produktivitetsberäkningar på lagerhanteringen som den sett ut fram tills idag.  

 Genomföra en tidsstudie för att kunna verifiera och validera datan som tagits fram 

genom Winstore. 

 Intervjuer med personalen som driver dagligverksamheten kring shuttleverken för att få 

en rättvis bild av nuläget. 

 Litteraturstudier på litteratur relevant för arbetsområdet. 

 Vi kommer att göra en ”Go to Gemba-” analys vid shuttleverken, för att skapa oss en 

uppfattning kring grundorsaker och problem.  

 För att behandla den data vi får fram kommer vi att använda oss av Microsoft Excel och 

Matlab. 

1.5 Arbetets gång 

Initialt inleddes arbetet med att lära sig processen för att skapa oss en uppfattning om vilka 
operationer som är intressanta. Genom go to gemba studerade vi processen och gjorde 
observationer för att grunda denna rapport i verkligheten.  

När vi förstod processen kunde datainsamlingen påbörjas för att bestämma en standardtid och 
undersöka volymberoendet. 

Under go to gemba lade vi vikt på att plocklagret hade det enklare innan begräsningen med tre 
order igång samtidigt , även fast de arbetade på exakt samma sätt. 

För att undersöka hur leveranssäkerheten påverkats genomfördes simuleringar för att se hur stor 
inverkan balanseringsförlusterna har på ledtiden. 

När historien är dokumenterad och utredd, konstaterade vi att med hjälp av denna kan man spå i 
framtiden. Genom att peka på vad som kan göras för att öka antalet uttag och beskriva vilka 
begränsningar som finns. 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast omfatta plocklagerverksamheten i shuttleverken.  
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2 Metod 

Här förklaras hur arbetet är utfört och vilka data rapporten bygger på. Detta för att läsaren ska få en förståelse 
kring hur källor granskats och vilken syn på data som tillämpats. 

2.1 Go to gemba 

Vid ”Gemba”, som på japanska betyder ”platsen där arbetet utförs”, inhämtas uppgifter kring 
problemet och hur det uppstod  (Liker, 2009). Det betyder att man fysiskt går till arbetsplatsen, 
tittar och lär sig från det man ser och ställer frågor. Go to gemba nyttjas för att man ska dra sina 
egna slutsatser och undersöka arbetet utifrån sina egna tankar och idéer. Meningen med en 
gemba-analys är att kunna sätta sig in i vad som händer, det är inte bundet av förskrivna frågor 
utan ger möjligheten att bilda sig en egen uppfattning. 

2.2 Primärdata 

Primärdata är specifikt för uppgiften och inhämtas för första gången direkt av de som utför 
undersökningen vid den primära källan eller ”gemba” i detta fallet. Primärdata kan inhämtas i 
form av exempelvis tidsstudier, intervjuer eller observationer. De former av primärdata som 
använts i denna undersökning är data från just egna tidsstudier, observationer och intervjuer med 
operatörerna. 

2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är data, vilken någon gång redan är inhämtad. Vid nyttjande av sekundärdata är det 
viktigt att utvärdera ifall den är direkt eller indirekt applicerbar då den inte är inhämtad i samma 
syfte som det aktuella problemet. Det gäller här att vara kritisk i urvalet, då all data som hittas inte 
är pålitlig. Det gäller att se till vem som inhämtat datan, under vilka förutsättningar, i vilket syfte 
och vart sekundärdata har hittats.  

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Vid beräkning av verkliga problem krävs antaganden och förutsättningar för att konsturera 
matematiska modeller och flöden. Ett antagande är en förenkling av ett problem, vilket innebär 
att alla parametrar inte är tagna i beaktning, men antagandet är generellt och målar en tillräckligt 
god bild av verkligheten. De parametrar som uppskattats eller generaliserats i denna rapport är 
framtagna förutsättningslöst och har kontrollerats mot verkligheten för att ge en så rättvisande 
monoton bild av den mångfacetterade verkligheten. 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

 

3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt behandlar den teori i vilken denna rapport grundar sig. Ramarna för arbetet är satta och det som 
finns innanför dessa återfinns i nedanstående avsnitt.  

3.1 Produktionsfilosofier 

Industriell produktion i det moderna samhället sker inte planlöst. Det finns många filosofier och 
standarder som företag kan följa. Allt beroende på vad man ägnar sig åt i dagligverksamheten. 
Inget är rätt eller fel, utan olika sätt att effektivisera sin verksamhet. 

3.1.1 Lean Production 

Lean production är en filosofi som går ut på att driva ut slöserier och skapa mesta möjliga värde 
för kunden. Lean är ingen lösning som går att tillämpa för att få ett ”svar” på att detta är det 
bästa vi kan göra. Det är en ständig process som går ut på att hela tiden bli bättre, 
kostnadseffektivare, skapa värde för kunden och kunna visualisera brister och slöserier i sin 
verksamhet (Petersson, et al., 2009).  

I Bicheno’s Ny verktygslåda för Lean talas det om Womack och Jones fem principer för att kunna 
driva en verksamhet utifrån Lean: 

Se värdet i produkten som kunden ser det, kunden köper inte en produkt utan att det fyller en 
funktion. En kund köper inte en cykel, utan ett sätt att ta sig från plats A till plats B (eller för att 
förbättra sin kondition men principen är den samma). 

Identifiera värdeflödet i verksamheten. Från det att kunden lägger sin beställning till dess att 
han har produkten i hand sker olika processer som förädlar produkten, från råmaterial till färdig 
produkt. En kedja är inte starkare än den svagaste länken och samma sak gäller med processer. 
Att kartlägga värdeflödet ger en överblick på verksamheten och vilka moment som är 
tidskrävande så att dessa kan analyseras vidare. 

Flödet genom verksamheten handlar den tredje principen om. Undvik att dämma upp flödet i 
form av buffertar och lager, sträva istället efter att ha ett kontinuerligt flödande värde genom 
verksamheten. I Lean eftersträvas enstycksflöde för att hela tiden hålla värdet i rörelse. Prioritera 
alltid de värdeskapande stegen och utför i så stor utsträckning som möjligt de icke värdeskapande 
momenten parallellt med de värdeskapande. 

Kundorderstyrd produktion eller dragande system som det kallas, eftersträvas för att endast 
tillverka det som behövs. Varken mer eller mindre, varken för tidigt eller för sent utan när det 
behövs. När ett behov upptäcks i form av en order på en produkt, skickas beställningen bakåt i 
processkedjan så att alla beställer det som ska tillverkas, istället för att produkterna trycks igenom 
systemet. På så sätt skapar man ett sug igenom verksamheten. 

Lean handlar om att jobba mot Perfektion genom ständiga förbättringar.  Genom att hela 
tiden arbeta för att bemästra de ovan nämnda principerna och att hela tiden jobba för att driva ut 
slöserierna ur verksamheten för att tillverka det som behövs, när det behövs, med de mest 
resurssnåla processerna.  

Slöserier i verksamheten skapar inget värde för den slutgiltiga kunden. Inom Lean talas det om 
sju slöserier plus ett åttonde. Dessa är precis sådana icke värdeskapande aktiviteter som enligt 
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filosofin ska drivas ut ur verksamheten för att skapa så mycket värde som möjligt. Dessa 7+1 
slöserier förklaras av Peterson et.al som följer: 

 Överproduktion – Detta klassificeras som det värsta slöseriet då de andra följer i dess 

fotspår. Med överproduktion menas att tillverkning sker utan att det finns en kund, utan 

hänsyn till efterfrågan, att tillverka tidigare än att det finns ett behov eller tillverka i större 

partier som är efterfrågat. Detta binder kapital i de tillverkade produkterna. Finns ingen 

kund eller efterfrågan förblir kapitalet bundet. Även plats i färdigvarulager som kunde 

använts till produkter som det faktiskt finns efterfrågan på upptas i onödan. 

 

 Väntan – Väntan är vad väntan är. Outnyttjad tid då värdeskapande arbete kunde utförts. 

Detta är ett mycket vanligt förekommande slöseri i många verksamheter. Väntan kan 

bero av många faktorer som: balanseringsfel, beläggning, olika arbetstakt, brist på 

information om nästkommande process eller steg i processen eller annat som skapar 

glapp i flödeskedjan. Väntan kostar enorma pengar för företagen, då inget värde tillförs 

produkten eller företaget. 

 

 Transport – Att transportera en produkt från ett ställe i verksamheten till en annan plats 

höjer inte värdet på produkten. Ofta görs försök till transportrationaliseringar genom att 

hitta smartare transportvägar, istället för att gå på grundproblemet och fråga sig: Varför 

behöver vi transporter över huvud taget? 

 

 Överarbete – Är att tillföra mer värde än vad kunden är ute efter. I form av att 

exempelvis tillverka en produkt i ett dyrare material än vad kunden specificerat att den 

behöver. På detta sätt kan även pengar sparas i den egna verksamheten genom att anpassa 

vilka råmaterial man köper in och hur man bearbetar dessa för att komma fram till den 

slutgiltiga produkten som är sådan som kunden beställt den. 

 

 Lager – Lager binder kapital som inte kan frigöras för än de inköpta eller tillverkade 

produkterna säljs. Istället för att binda kapital i lager kan man investera pengarna i 

utveckling av verksamheten. Orsaker till att ha lager kan vara olika, till exempel kan det ha 

att göra med felaktigheter eller fluktuationer i distributionskedjan, att underleverantörer 

har svårt att leverera efter överenskommelse eller att efterfrågan ändras och man bulkar 

färdiga produkter för att ”vara på den säkra sidan”. Alla dessa orsaker är sådana som skall 

drivas ut ur företaget för att söka en resurssnål verksamhet. 

 

 Rörelse – Onödiga transporter och rörelser tillför inte något värde för kunden och är 

således ett slöseri. Rörelser i den här bemärkelsen kan beskrivas som rörelsen operatören 

måste utföra om denne inte har de verktyg eller det material som är avgörande för att han 

ska kunna färdigställa produkten för nästa skede i kedjan. Även ergonomi är en viktig 

aspekt när det kommer till rörelser i arbetet. Det ska vara säkert för operatören att utföra 

sitt arbete.  
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 Produktion av defekta produkter – Att tillverka felaktiga är förkastligt. Det medför 

extraarbete genom att man måste omarbeta sådant som borde varit rätt från början. En 

följd av detta är förlängd genomloppstid och högre kostnader i den egna verksamheten. 

Istället för att åtgärda grundproblemet läggs resurser på att omarbeta produkterna som 

istället kunde de lagts på att lösa grundproblemet. 

 

 (+1) Outnyttjad kompetens – De som arbetar i processen har ofta störst insikt i vad 

som kan göras bättre och effektivare. Styr man de anställda för hårt blir arbetet monotont 

och operatörerna får inte utlopp för sin kreativitet och den kompetens de besitter och de 

blir understimulerade vilket kan leda till ohälsa bland personalen (Arbetsmiljöverket, 

2013). En omfattande del i Lean production är att arbeta med ständiga förbättringar och 

skapa tänkande arbetsteam och individer (Bicheno, 2009). 

Det är omöjligt att driva ut allt slöseri ur en verksamhet men det är inte det som är det viktiga. 
Allt handlar om att hela tiden bli lite bättre och lite vassare på det man gör för att skapa 
konkurrenskraft och lönsamhet i verksamheten. Lean innehåller en uppsjö av olika metoder och 
verktyg för just detta. 
 
När det talas om slöserier i form av väntan kan paralleller dras till en metod för reducering av 
ställtider som kallas för SMED, vilket står för Single Minute Exchange of Die. Denna metod går i 
stora drag ut på att göra om eller minimera den inre ställtiden. Genom att effektivisera 
processerna så att produktivt arbete kan göras samtidigt som en omställning görs. Det gäller att 
identifiera de olika typerna av ställtid och skilja på dem för att kunna omfördela dessa i processen. 
Genom att göra detta kan den tid som produktivt arbete utförs ökas och effektiviseras (Lenner, et 
al., 2006). 
 
Att ständigt förbättra handlar om att hitta grundorsaken till problemet och rätta till det, istället 
för att åtgärda symptomen av den. Genom att använda Sakichi Toyodas metod ”5-Varför” kan 
grundorsaken analyseras. Ett problem som ska analyseras med denna metod kan inte vara 
generellt utan måste vara specifikt då man ställer frågan ”Varför har det blivit så?” eller ”Varför 
är det så?”. Det gäller att ställa frågorna riktade mot just problemet och följderna av det för att 
komma ner på rotnivå. De första frågorna går ofta relativt enkelt att ställa men det blir svårare ju 
djupare man kommer (Serrat, 2009). 
 
En metod för problemhantering är den så kallade PDCA-cykeln framtagen av Edwards W. 
Deming (även kallad Demings hjul) (Liker, 2009). Här går det ut på att hitta, analysera, och 
avhjälpa problemet systematiskt och metodiskt. Tillvägagångssättet är uppdelat i fyra delar av 
cykeln: Plan (planera), Do (genomföra), Check (följa upp), Act (standardisera och förbättra). 
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Figur 3.1 - PDCA-cykeln 

Plan (planera) - Det gäller det att hitta avvikelsen och ta fram grundorsaken till den. Att 
använda ”5 Varför” är aktuellt i detta skede. Här ska nödvändig data insamlas och behandlas. Det 
är även viktigt att engagera alla berörda parter för att skapa en gemensam handlingsplan för hur 
problemet eller avvikelsen ska kunna tas fram. Målet med den här fasen är att: definiera 
kundbehoven, identifiera problemet, sätta mål, bestämma en plan och söka rotorsaken. 

Do (genomför) - Implementera planen och genomföra de förändringar som planen innefattade. 
Ofta handlar det om att införa planen i en testfas. 

Check (Följa upp) - ”Vad var resultatet av förbättringen?”, ”Vad har vi lärt oss?”, ”Nådde vi 
målet?” är frågor som kan ställas efter implementeringen är slutförd och det är dags att utvärdera. 
Analysen ska visa om förbättringen håller i sig, eller om resultatet är ”The Hawthorne Effect”1 
som upphör när fokusen på förbättringen upphör. 

Act (standardisera och förbättra) – Behåll framstegen, en standard beskriver den metod som 
för ögonblicket tycks vara den säkraste, men inget är ristat i sten. Utan detta steg är alla tidigare 
steg bortkastade. 

Det talas även i stor utsträckning om inbyggd kvalitet och det japanska uttrycket för detta, Jidoka, 
vilket även är en grundpelare i Lean production. Det innebär att kvalitén byggs in i processerna 
och målet med detta är att inga fel ska byggas in i produkterna som tillverkas. Inträffar något 
felaktigt i ett delmoment stoppas hela processen och felet åtgärdas. 

  

                                                 
1 När människor vet att de medverkar i en studie kan deras prestation höjas, för att sedan återgå till en lägre nivå när 
fokus från studien försvinner. 
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3.1.2 Theory of constraints – Flaskhalsteorin 

Theory of constraints (TOC) är en teori som utvecklats av Eliyahu M. Goldratt och bygger på att 
identifiera och utnyttja flaskhalsar i verksamheten maximalt. I boken ”The Goal” beskriver han 
bland annat fem steg för att utnyttja flaskhalsar i verksamheten fullt ut och skapa ett jämt flöde. 

1. Identifiera flaskhalsen – Ett system är inte snabbare än den långsammaste 

processen. Det är denna som utgör flaskhalsen. Det är den som utgör systemets 

genomflödeshastighet, kostnad och effektivitet. Den kan ha att göra med hur 

processen utförs eller utgöras av en maskin eller liknande. 

2. Utnyttja Flaskhalsen till hundra procent – genom att maximera effektiviteten i 

flaskhalsen får man ut mesta möjliga ur systemet då takten i flaskhalsen är takten i 

hela systemet. Det finns i många fall flera förbättringar och ändringar som mynnar ut 

i ökad takt. 

3. Få alla steg att rätta sig efter flaskhalsen – effektivisera flödet genom systemet 

med avseende på flaskhalsen även om det skulle betyda att dra ner kapaciteten i icke-

flaskhalsar. Vunnen tid eller kapacitet i en icke-flaskhals har ingen effekt i det stora 

hela men tid/kapacitet vunnen i en flaskhals är tid/kapacitet vunnen i hela systemet.  

4. Lyft flaskhalsen – Kan inte processens prestanda möta efterfrågan gäller det att öka 

kapaciteten. 

5. När denna flaskhals är behandlad, börja om – TOC är en kontinuerlig process 

eftersom när en flaskhals är avhjälpt kommer den näst långsammaste processen i 

systemet att ligga sist. Då är det bara att följa samma steg för denna. 

(Goldratt & Cox, 1984) 

3.2 Styrprinciper 

Det finns många olika sätt att styra värdeflödet genom verksamheten. Nedan kommer en del tas 
upp och förklaras. Alla modeller är inte tillämpbara i alla verksamheter utan det gäller att hitta 
den styrning som passar den egna verksamheten. 

3.2.1 Dragande och tryckande system 

Pull, dragande system, fungerar genom att informationsflödet är motsatt värdeflödet i 
verksamheten. En order läggs i slutet av systemet och beordringen sker ”uppströms” eller bakåt. 
Om en process slutar beställa från föregående slutar även denna att producera och så vidare tills 
den första processen i systemet stannat. Med denna händelseutveckling byggs inga mellanlager 
eller buffertar upp (Petersson, et al., 2009). Dock är det inte alltid nödvändigt att alla processer 
eller steg medverkar i beställningskedjan. Detta kan bero av flera anledningar varav en är om det 
finns ett behov att korta ner ledtider. 
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Figur 3.2 - Pull system.  

Push, tryckande system, fungerar genom att tillverkningen sker mot prognos. Det finns inget 
uttalat kundbehov. Planeringsavdelningen sköter prognostisering och ser till hur marknaden sett 
ut tidigare och lägger en plan för tillverkning efter detta. Produkterna trycks alltså igenom 
systemet. När ena processen är klar skickar de vidare produkterna till nästa i kedjan vilket medför 
att buffertar kan byggas upp mellan processerna, tydligt visar vart det uppstår obalans. 

 

 

 

 
 

 

Det kan förekomma kombinationer av dessa system. Som nämndes i samband med dragande 
system behöver inte alla proceser beställa av föregående. Kunden lägger en order och denna 
skickas till den första processen i kedjan (dragande system) sedan trycks produkten genom 
processföljden. Detta gör att buffertar byggs upp som i det tryckande och genomloppstiden kan 
öka. Vinsten med detta är att det inte tillverkas mer än vad som behövs eftersom produktionen 
sker mot en kundorder.  

En negativ aspekt på denna taktik är ifall kunden skulle ändra sig så finns det produkter i arbete 
(PIA) vilka kan behöva kasseras eller omarbetas. Arbetar företaget istället mot 
enstyckstillverkning skulle detta problem minimeras. Vilket gör att förlusten i form av kassation 
eller omarbete minimeras i jämförelse med om det skulle ligga buffertar med ofärdiga produkter 
mellan processerna.  

 

 Figur 3.4 - Kombination av Pull och Push system. 

Övergripande Planering 

Figur 3.3 - Push system.  



11 
 

 

Att leverera precis så mycket kunden behöver, precis när kunden behöver det är det mest 
kostnadseffektiva sättet att arbeta på. Man bygger inga lager utan tillverkar endast mot 
beställning. Man ska känna till kundens behov innan kunden själv känner det. Detta är förstås en 
omöjlighet, men dit ska man sträva för att uppnå Just In Time (JIT). 

3.2.2 Kanban 

Kanban är ett system för intern beställning eller beordring. Principen stödjer det dragande 
produktionssystemet då det bygger på samma principer. När nästkommande process behöver 
material eller produkter skickar den en signal som symboliserar behov (kanban). Beställningen 
innefattar precis så mycket som den behöver när den behöver det. Detta kan ske med kort på en 
tavla, markeringar på golvet eller andra visuella signaler (Petersson, et al., 2009).  

Det finns olika sätt att administrera detta system. Om kort tas som ett exempel kan det vara så att 
man har olika antal kort beroende på hur mycket som kan levereras. Kanbankorten kan fungera 
så att ett kort hela tiden följer med en lastbärare och när denna är tom så suddas eller ”nollställs” 
kortet och en ny beställning kan göras. Det finns även lösningar som inte har några kort alls. 
Utan istället har man ett förutbestämt antal lastbärare som cirkulerar i systemet (ConWip). 
(Bergvall & Nylund, 2005) 

Det handlar inte om hur signalen visas utan att den är visuell och lättförståelig. Den går att 
anpassa så att den passar just den verksamheten företaget bedriver. Denna metod ska vara enkel 
att använda, hantera och förstå. (Petersson, et al., 2009) 

3.3 Lager 

Artiklar som kommer in på företaget behandlas först av godsmottagningen för att föras in i 
systemet. När detta är klart läggs godset i lager i väntan på att bli utplockat till 
förädlingsprocessen. 

När det kommer till placering i lagret finns det två olika system som kan tillämpas: 
fastplatssystem eller flytande placeringssystem. Precis som de låter så har artiklarna, i systemet 
med fasta lagerplatser, sina reserverade platser där de alltid ligger. Resultatet av detta system är att 
administrationen hamnar på ett minimum eftersom artiklarna placeras på samma plats varje gång 
en inleverans kommer. Detta system kräver mycket lagerplats då ytorna där artiklarna ligger är 
låsta. Ett annat problem som kan uppstå är inkurans på grund av att principen ”first in – first 
out” (FIFO) inte stöds. Lagringstiden riskerar att bli lång och artiklarna kan bli obrukbara med 
tiden. 

Flytande lagerplacering innebär att platsen där godset placeras är flytande. Placeringen kan alltså 
ske på en plats som för tillfället är ledig. För att flytande hantering ska fungera krävs ett avancerat 
system för lagring av information gällande artikelnummer och lagerplats. Detta medför att FIFO 
kan enklare kan stödjas, då datorsystemet tvingar att ett parti plockas tomt innan nästa påbörjas. 
Med detta kommer även lättare hantering av de inventeringar som sker löpande när ett parti är 
slut, ”nollinventeringar” (Oskarsson, et al., 2009). 

Det finns olika metoder för hur ett plock kan utformas. En av dessa metoder är att operatören 
går runt och hämtar ut det material som ordern säger, ”Plockaren till godset”.  En annan lösning  
är ”Godset till plockaren”, detta är möjligt genom automatiserade lager som paternosterverk och 
shuttleverk. Ett plock kan utföras på olika sätt, olika prioritetsordningar. Ska operatören plocka 
hela order för sig (orderplockning), zon för zon (zonplockning)  eller artikelvis (artikelplockning).  
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Orderplockning innebär att man plockar en order i taget och packar klart innan nästa påbörjas. 
Det är fördelaktigt då man i dessa fall kan plocka direkt i transportemballaget och genom detta 
minimeras slöserier i form av sorteringsmoment och omplockning. Beroende på hur orderna är 
utformade så kan det vara effektivt att tillämpa samplockning. Operatören plockar flera order 
samtidigt för att öka effektiviteten i plocket, på bekostnad av genomloppstiden. Detta är möjligt 
då orderna innehåller få orderrader. När det talas om zonplockning menas att alla order delas 
upp i delorder som sedan skickas ut till de zoner i lagret där artiklarna ligger. När ordern är 
plockad i alla zoner sammanställs den. En tredje plockningsmetoden är artikelplockning. Detta 
kan ske när ett dagsbehov av artiklar behöver plockas ut (Oskarsson, et al., 2009). 

3.4 Buffert 

Storleken på en buffert beskriver föregående process oförmåga att leverera i tid2. Det finns olika 
sorters buffertar och mellanlager. Dessa ska skiljas åt genom  att en buffert är en definierad 
”depå” mellan processer som fyller ett syfte. Ett mellanlager har tillkommit utan genomtänkt 
syfte, ofta för att det tidigare funnits en avlastande yta vilket har gjort det smidigt att placera 
produkter i väntan där. Inom Lean production är tanken att ha så små buffertar som möjligt. En 
minskningen av en buffert får inte ske på bekostnad av ett brutet flöde genom verksamheten. 
Peterson et al. talar om fyra sorters buffertar som fyller olika syften.  

Sekvensbuffert – Denna kan användas som ett komplement till flödet, om sekvensen i vilken 
produktionen sker måste ändras eller skapas.  

Störningsbuffert – En säkerhetsbuffert skapar redundans i systemet. Den är tänkt att täcka upp 
för oplanerade händelser som att en maskin i föregående process går sönder eller att föregående 
process inte kan leverera av någon anledning.  

Konsumtionsbuffert – Konsumtionsbufferten befinner sig mellan två processer och täcker upp 
den första processens oförmåga att leverera i den takt som nästkommande behöver. Detta kan 
bero på att processerna inte är synkroniserade eller att den första är flaskhals. Det är vanligt att en 
konsumtionsbuffert nyttjas om processerna inte tillverkar med enstycksflöde. 

Buffert för planerade stopp – En buffert av detta slag byggs upp för att kunna hålla igång flödet 
genom verksamheten när det finns planerade stopp. Med planerade stopp menas exempelvis 
underhåll som innebär att processen eller maskinen måste stoppas för att kunna rengöras, 
underhållas eller liknande. Denna buffert ska vara planerad så att den täcker behovet när 
processen vilken den ersätter ligger nere och vara slut när processen kan återupptas och börja 
leverera igen. 

                                                 
2 Stefan Tollbäcks uttalande under ett arbetsmöte. 
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4 Genomförande 

I detta avsnitt kommer en förklaring kring arbetsgången och vilka data vi har tagit fram. En förklaring kring 
hur arbetet ser ut i dagsläget kommer redovisas. Hur vi kommit fram till de mål vi nått kommer utrönas i 
nedanstående avsnitt. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Uppdraget började med att vi själva fick plocka ur verken, observera hur arbetet genomfördes 
och lära känna operatörerna. De observationer som kommer att presenteras i nedanstående 
avsnitt bygger till största del på go to gemba analysen. 

4.1.1 Layoutbeskrivning 

Planlösningen för shuttleverkens avdelning ser ut som figuren nedan. Det finns fem shuttleverk, 
namngivna C,D,E,F och G. De gula rutorna visar placeringen för buffertar till monteringslina 1 
och 3. Den röda Priorutan finns där för order som är prioriterade eller brådskande på annat sätt 
än de som befinner sig i den övriga bufferten. Kanbantavlans är vinklad mot operatören i D-
verket, eftersom operatören i D-verket bestämmer vilken order som ska bearbetas.  

 

Figur 4.1 – Layoutbeskrivning 

Lastbärarna kommer in till avdelningen från höglagret enligt pilen längst ner i Figur 4.1 och ställs 
på godtycklig plats framför shuttleverken för lastning från shuttleverken, för att sedan gå till 
respektive buffertplacering när ordern är färdigställd. 
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4.1.2 Shuttleverken 

Shuttleverken finns i två utföranden, två äldre och tre nyare. De två äldre körs med så kallad 
”single tray” funktion vilket betyder att verket endast kan arbeta med en palett i taget. Detta 
medför att verket endast har inre ställtid. De rymmer 60 paletter på vilka det får plats som mest 
80 lådor (5x16st). I C-verket finns alla de minsta artiklarna exempelvis små kulor, fjädrar (kan 
jämföras med de som finns i kulspetspennor) och nipplar. I D-verket lagras alla shims vilka 
kommer från leverantör packade i påsar om 25 shims i varje. Detta verket är även speciellt i den 
bemärkelsen att det är tempererat och luftfuktigheten är reglerad på grund av shimsens 
korrosionskänslighet.  

De tre nyare har 90 paletter på vilka det ryms upp till 88 lådor. Dessa körs med en funktion som 
heter ”dual tray” när en palett är framme på plockytan hämtar verket nästa och placerar den 
bakom dörrarna i väntan på att plocket skall slutföras. När operatören skjuter av streckkoden på 
orderetiketten öppnas dörrarna, nästa palett körs fram, den färdiga tas tillbaka och dörrarna 
stängs. Plocket kan påbörjas först när dörrarna stängts helt. Fotosensorer känner av om en hand 
eller liknande skulle befinna sig på arbetsytan när dörrarna är öppna och nödstoppar verket för 
att motverka skador på operatören. 

Gemensamt för dessa fem shuttleverk är att de styrs med hjälp av lagerhanteringssystemet 
Winstore. Detta program samarbetar i sin tur med IFS vilket är affärssystemet som företaget 
använder för att bland annat lägga in nya order och reservera material i lagren.  

4.1.3 Arbetssätt 

I dagsläget finns det inget standardiserat arbetssätt. Operatörerna plockar på ett sätt som de själva 
utarbetat. Delmomenten i plocken är samma för alla verk men hur sekvensen ser ut är olika 
beroende på vem som står och plockar. Momenten är som följer: 

1. Frisläppning av order – Utförs i IFS av någon av operatörerna. Oftast sker detta genom 

operatören i verk D. 

2. Starta order – Görs på datorn som finns vid varje arbetsbänk. Etikett med ordernummer 

skrivs ut. 

3. Plocka angivna artiklar – När paletten körts fram ska artikelnumret kvitteras, sedan plockas 

de artiklar som orderraden innehåller. Överstiger antalet 25 individer kan de vägas för att 

säkerställa antalet annars räknas artiklarna upp för hand. 

3.1. Programmera vågen – Genom räkna upp att 20 individer och sedan tarera vågen efter 

dessa. Sedan vägs resterande antal upp. 

4. Packa – När rätt antal räknats, eller vägts ska de packas i återförslutningsbara påsar då de 

inte ska blandas med resterande artiklarna i lådan som sedan ska ställas på lastbäraren. 

5. Nästa rad – När produkterna packats skall sträckkoden för ordernummret ”skjutas” av med 

streckkodsläsaren så att shuttleverket tar tillbaka paletten och för fram nästa för plockning. 

Sedan börjar sekvensen om. 

6. Orderslut – När alla artiklar i ordern är plockade och påsarna är placerade i lådan skall denna 

placeras på lastbäraren för att rullas till monteringen. När sista raden i ordern är plockad ställs 

verket tomt i väntan på att en ny order ska startas. 
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Ovanstående moment utförs olika ut beroende på vilken operatör man studerar. En del av 
momenten måste göras på samma sätt då Winstore inte tillåter annan ordning. Dock kan plock 
och packningsmoment se olika ut. En del operatörer tar med sig en påse till paletten för att räkna 
och packa samtidigt. När detta är klart ”skjuter” de av streckkoden och sätter på etikett samtidigt 
som verket kör fram nästa palett. Andra tar ut lådan med artiklarna och räknar upp artiklarna på 
bänken i en separat låda för att sedan hälla dessa i påsen. Dessa exempel gäller när antalet 
individer är färre än 25 stycken.  

När artiklarna måste vägas ser vägningsproceduren lika ut mellan operatörerna. Det som skiljer 
sig är packningsmomentet. Ibland lägger operatören först tillbaka lådan i verket och ”skjuter” 
streckkoden och sedan vänder sig om, packar och klistrar etikett under tiden verket byter palett 
medan andra operatörer packar först lägger tillbaka lådan, läser sträckkoden och efter det packar 
och klistrar etikett. 

Här finns mycket att hämta från operatörerna i form av kreativitet och sakkunnighet då 
operatörerna hela tiden står vid verken och vet in i detalj vad som görs och vad som ska göras. 
detta kan kopplas till det åttonde slöseriet som omtalas i leans lista med 7+1 slöserier, outnyttjad 
kreativitet. 

4.1.4 Kunder 

Plocklagret förser både interna och externa kunder med artiklar. Färdigvarulager och artikellager 
är alltså blandat på samma yta. Då Öhlins har flera olika avdelningar i huset som behöver artiklar 
och produkter i verken sker det i stort sett hela tiden operationer tillägnade dessa. Nedan visas en 
lista över de kunder som i dagsläget finns och beställer från shuttleverken. 

 Tillverkningsorder för slutmontering i egen verksamhet (har ordernummer som börjar på 

100- och 300-tal). 

 ”900-order” vilka är interna lego-order, alltså sådant som skall monteras till kit i form av 

monteringssatser, reservdelskit eller liknande. Dessa sammansätts i den egna verksamheten. 

 ”700-order”. Dessa är ska monteras till kit, men i externa verksamheter. De skickas till 

entreprenader för att sedan fraktas tillbaka och säljas av Öhlins Racing AB. 

 Kundorder till externa kunder i form av färdiga produkter eller reservdelar.  

 Labborder för montering i laboratoriet. 

 Materialrekvisitionsorder i form av förbrukningsmaterial till den dagliga verksamheten. 

4.1.5 Kommunikation 

Den kommunikation som sker i dagsläget är till största del mellan operatörerna i shuttleverken. 
Kommunikation med montering sker idag genom kanbantavlan där de olika monteringslinorna 
visar vad de behöver och när de behöver detta. Utöver det så förekommer även muntlig 
kommunikation mellan montering och lagerverksamheten genom att montörer kommer och 
återlämnar eller begär ut mer material om ett felplock skett. Labb, materialrekvisition och externa 
kundorder kommuniceras till verken via Winstore. 

Den kommunikation som förekommer mellan plocklagret och höglagret är vid registrering av ny 
order. Då höglagret ibland inte kan leverera i samma takt som shuttleverken uppstår väntan. De 
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måste vänta på att lastbärarna kommer från höglagret för att lasta och sedan lämna över till 
montering. Genom att kommunicera sina behov och begränsningar kan avdelningen tillsammans 
agera för att leverera i tid. 

4.1.6 Planering 

I dagsläget sker ingen planering på lång sikt. Den framförhållning man har är den kö som finns 
på kanbantavlan för plock till monteringsavdelningarna.  De övriga orderna kommer direkt till 
operatörerna i verken som själva startar plocken. Beroende på att de oftast innefattar plock i ett 
verk med få rader.  

4.1.7 Felplock 

Plockfel är när antalet levererade individer differentierar från antalet beställda. Detta kan bero på 
två faktorer: den mänskliga och den tekniska. Den mänskliga faktorn utgörs mestadels av att 
operatören räknar fel. Att räkna många små artiklar kan vara svårt om inga hjälpmedel finns.  

När antalet överstiger 25 ska de vägas, vid vägning kan det bli fel i antalet ifall vikten mellan 
artiklarna skiljer sig åt. Programmeras vågen förutsätts att alla väger exakt lika mycket. Vid 
frekvent återkommande plock finns tareringspåsar som redan är uppräknade för att snabbt kunna 
ställa in vågen. Det finns risker med detta, artiklarna i påsen kan torka ut, de kommer inte från 
samma parti. Ligger för många artiklar långt upp eller för långt ner i toleransintervallet kan vågen 
slå över och räkna fel.  

Hantering av felplock: När montering märker att antalet är fel, går de tillbaka och meddelar 
detta till operatören i verket där artikeln plockades. Som felhanteringen ser ut idag får operatören 
avbryta den order som bearbetas och kalla fram den palett där artikeln ligger och plocka ut en ny 
för att sedan återuppta ordern som först behandlades. 

Här har det talats om onödiga ställtider, tidskrävande operationer, avbrutna order och annat som 
kan kopplas till slöserier i form av väntan, överarbete och onödiga transporter. Operatören kan 
inte se hur många rader som återstår på orden. Detta medför att upptäckten ofta görs att de var 
få rader kvar efter det att montering fått sina saknade detaljer. Det hade i annat fall varit mindre 
tidskrävande att först avsluta den ordern som var igång och efter det plocka de saknade detaljer 
till produktion. Inom Lean talar man om att det ska märkas när det blir fel, för att få upp 
grundproblemet till ytan, vilket denna felhantering stödjer. 

4.2 Tidsstudie 

Vi var osäkra på hur tillförlitlig datan från Winstore var så vi bestämde oss för att titta närmare på 
hur denna data kan valideras och kom fram till att ett sätt att göra detta är genom en tidsstudie. 
Då kan de intressanta tiderna nyttjas och studeras närmare.  

När planeringen för tidsstudien sattes igång ställdes frågan vad som var relevanta tider. Öhlins 
har själva gjort en liknande studie tidigare om än i mindre omfattning. Denna tidigare studie 
visade på en del saker som gjorde att tidsstudien som gjordes under detta examensarbete kunde 
smalnas av ordentligt och tid kunde läggas på det som verkligen var relevant.  

Misstankar om att det var antalet orderrader som bestämde hur lång tid en order tar fanns och 
det var efter dessa som formuläret och studien utformades. Det operatörerna skulle fylla i var:  
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 Ordernummer 

 Antalet rader i ordern 

 Antalet beställda dämpare 

 Starttid 

 Stopptid (orderslut) 

 Övrig tid 

 

Det förekommer det oväntade händelser och dessa skall skrivas i övrig tid. Exempelvis om någon 
skulle avbryta arbetet i verket, om operatören behövde göra annat eller liknande. I 
förklaringsrutan överst på formuläret står en del förkortningar för att underlätta operatörens 
arbete med att fylla i sina tider. Allt detta var tänkt att ta så lite tid som möjligt av operatörernas 
tid då de redan hade mycket att göra. 

4.3 Framtagning av ingående Parametrar 

4.3.1 Standardtid 

Vid mätande av kapacitet och produktivitet gäller det att identifiera en representativ absolut 
mätbar parameter som direkt kan förknippas med arbetet som utförs och tiden det tar. Denna 
parameter ska med fördel vara enkel att mäta och följa upp för kontinuerliga förbättringar.  

I detta fall fanns det tre händelser som vid en första anblick uppfyllde kraven på parametrarna: 

 Order – Hur många order som behandlas per dag, dessa är mycket enkla att mäta samt 

har tydliga start och slut. Dock motverkar ett val av denna parameter strävan i Lean, då 

en order inte är direkt förknippat med arbetet i verket. En order kan teoretiskt sett ta en 

hel dag att behandla, vilket ger en missvisande bild av verkligheten och bidrar inte till 

arbetet mot enstyckstillverkning. 

 Antal artiklar – Med denna som tidsbas förutsätts det att varje artikel eller specifika 

volymer tar lika lång tid att plocka. Denna passar att välja om man har ett starkt samband 

mellan volym och tid. 

 Plockrader – Med denna tid menas den tid det tar för en plockcykel, från det att shutteln 

beordras ta fram en palett, till dess att plocket av artikeln är klart och kvitteras med 

streckkodsläsaren. Denna passar då flera olika aktiviteter pågår samtidigt och kan variera 

beroende på olika faktorer. 

Figur 4.2 - Urklipp från det tidsstudieformulär lämnat till operatörerna. 
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Vid utvärdering av dessa tidsbaser togs det fasta på vad vi lärt oss av processen. Vi kunde 
konstatera att orderfärdigställandet skiljde kraftigt mellan de olika verken, vilket även stöds av 
den insamlade datan då ordertiderna har för stor spridning för att kunna se någon trend. Därav 
förkastades antal färdiga order.  

Under diskussion med operatörerna konstaterar de att det tar uppskattningsvis lika lång tid att 
plocka 20 artiklar som 200, syntesen från detta är att antalet plockrader är den stora 
begränsningen. Under en plockrad/plockcykel tar det tid att köra fram paletten, tar tid att 
identifiera rätt artikel, plocka ut denna räkna och väga, förpacka och sedan kvittera iväg shutteln 
för att hämta en ny palett.  

Eftersom operatörerna ofta står och väntar på att shuttleverket ska köra fram paletten kan man 
anta att ställtiden i samspel med plocktiden är den begränsande faktorn. Utifrån detta antagande 
påbörjades bearbetningen av föregående års data vilken enligt uppgift ska vara representativ data, 
utöver detta innehåller den många värden vilket garanterar att man inte riskerar att få en 
ögonblicksbild.  

En plockcykel kan i den inhämtade datan variera kraftigt, beroende på att operatören kan avbryta 
ordern mitt i ett plock, gå på rast eller liknande. Problemet med den tillgängliga datan är att den 
endast visar start på plockraden, inte sluttid, istället får man räkna ut en indirekt sluttid genom att 
nyttja starten på nästa plock. För att garantera att endast representativa plock kontrollerades 
ställdes följande krav på de tider som använts:  

 Samma dag. 

 Tre eller fler rader med samma ordernummer i kronologisk följd. 

 Plocket var av typ ”Uttag” (KO, TO, Mtrl. rek, Labb, 700, 900). 

 Alla volymer är tillåtna.  

Med hjälp av dessa villkor konstruerades en frekvensanalys för samtliga verk. Beroende på 
osäkerheten med radernas faktiska behandlingstid konstruerades ett filter. Filtrets uppgift var att 
finna det intervall där de representativa tiderna återfinns. Tiderna har även kontrollerats mot 
operatörernas känsla för hur lång tid ett plock tar. Det intervall som slutligen nyttjades för 
samtliga verk var mellan 10 och 120 sekunder. 

Dessa villkor och antaganden resulterade i normalfördelade grafer över respektive verk. Nedan 
visas en graf för E-verket.  



19 
 

 

 

Diagram 4.1 - Standardtid F-verk. Graferna för de resterande verken återfinns i Bilaga 1. 

Eftersom operatörerna måste räkna när volymen understiger 25 individer är det rimligt att anta 
att det finns ett visst volymberoende. Detta undersöktes genom att använda medianvärdet för 
tiden för varje volymenhet. Då denna tid ger en överskådlig bild hur processen varierar vid olika 
kvantiteter. 

 

Diagram 4.2– Volymberoende i verk E. Graferna för de resterande verken återfinns i Bilaga 2. 
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Ur denna graf konstateras att volymen har försumbar inverkan på plocktiden, då huvuddelen av 
tiderna är centrerade kring cykeltiden och de övriga tiderna är spridda över för stora intervall för 
att dra några paralleller. Därav används medelvärdet från respektive verks frekvensanalys som 
standardtid, då volymberoendet är försumbart: 

 
Standardtid [s] 

C-verk 59,269 

D-verk 52,564 

E-verk 53,454 

F-verk 57,924 

G-verk 58,776 

Tabell 4.1 – Standardtider i de olika verken. 

Dessa tider förutsätter kontinuerliga plock som inte tar hänsyn till den tid som det tar att avbryta 
en order för att korrigera plockfel. Detta beroende på att avsikten med dessa tider är att beskriva 
ett tillstånd med noll plockfel, då plockfel är något som inte bör eftersträvas. 

4.3.2 Kapacitet 

Definitionsmässigt betyder kapacitet förmågan att uträtta arbete. I detta fall begränsas förmågan 
av två parametrar, inre ställtid och längden på en arbetsdag (8 timmar).  

Ett optimalt plock inträffar när paletten åker fram och vänder direkt, vilket betyder att 
operatörens plockhastiget går mot oändligheten. I detta läge är den begränsande faktorn för 
antalet plock är den inre ställtiden. 

Eftersom det finns två olika sorters verk och unika paletter i varje verk måste det initialt 
förutsättas att ställtiderna är annorlunda mellan verken. För att utreda ställtidsdifferensen 
utfördes en tidsstudie som fokuserade på att mäta den inre ställtiden. 

 I C- och D-verken bedömdes en representativ ställtidscykel vara från det att paletten börjar åka 
till dess att nästa palett är framme och har stannat. 

E-, F- och G-verkens dual tray funktion gör att ställtiden inte blir lika synlig och enkel att mäta. 
Det förutsattes att från det att dörrarna öppnas till dess att de stängs tar exakt lika lång tid i varje 
verk (17 sekunder). Den tid som kan variera är den tid som förflyter från att dörrarna stängs tills 
nästa palett står i vänteläge bakom, alltså den yttre ställtiden.    

  Yttre ställtid [s] Inre ställtid [s] 

C-verk 0 25,35 

D-verk 0 30,3 

E-verk 29,16 17 

F-verk 29,53 17 

G-verk 28,79 17 

Tabell 4.2– Ställtider i de olika verken. 
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För att nyttja max kapacitet i verken får plocket inte ta längre tid än den yttre ställtiden. Den yttre 
ställtiden i dual tray verken tillåter operatören att plocka medans verket arbetar med att hämtar 
nästa palett. I det här fallet motsvarar ett plock i single tray verken är noll sekunder, vilket i 
praktiken är omöjligt att uppnå. Den tekniska kapaciteten är endast intressant vid utvärdering av 
maskinen och beskriver inte den de faktiska begränsningarna idag. 

Den tekniska kapaciteten är beskriven för hur många palettbyten verken klarar av per tidsenhet, 
dock finns det specialfall av plock, då nästa rad plockas från samma palett, vilket medför en 
ställtid på noll sekunder mellan plocken. Dessa plock inträffar i 30 % av fallen, vilket frigör mer 
tid till plock, istället för väntan på ny palett. Detta är ett resultat av att ställtiden i verken till stor 
del är inre ställtid. 

För att konstruera en verklig bild som kan användas för att jämföra processens utfall mot 
kapaciteten används standardtiderna samt längden på en arbetsdag (nedan förutsatt full 
bemanning). Vilket ger en rättvisande bild av verkligheten och de faktiska 
kapacitetsbegränsningarna vid varierande bemanning. 

  Yttre ställtid [s] Inre ställtid [s] Arb. Dag [h] Teknisk max kapacitet [Rader] 

C-verk 0 25,35 8 1136 

D-verk 0 30,3 8 950 

E-verk 29,16 17 8 624 

F-verk 29,53 17 8 619 

G-verk 28,79 17 8 629 

Tabell 4.3 – Teknisk kapacitet per arbetsdag 

 

  Standardtid [s] Tillgänglig tid [h] Verklig max kapacitet [Rader] 

C-verk 59,269 8 486 

D-verk 52,564 8 548 

E-verk 53,454 8 539 

F-verk 57,924 8 497 

G-verk 58,776 8 490 

Tabell 4.4 - Verklig kapacitet per arbetsdag, full bemanning 

För att förenkla för företaget då denna beräkning och nedanstående kommer att tillämpas i 
framtiden har en gemensam standardtid tagits fram. Detta är gjort efter diskussioner med 
ansvariga för att på ett enkelt sätt kunna räkna på kapacitet och planera framtida arbete. 

Gemensam Standardtid [s] Tillgänglig tid [s] Verklig Kapacitet [rader] 

60 144000 (8h*5 pers) 2400 

Tabell 4.5 - Gemensam verklig kapacitet per arbetsdag. 
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4.3.3 Produktivitet 

Produktiviteten mäter avdelningens effektivitet (Nationalencyklopedin, 2013). Den definition 
som slutligen valdes var arbetsproduktivitet. I detta fall innebär det att antalet utplockade rader 
jämförs med den verkliga kapaciteten, som bestäms av antal tillgängliga arbetstimmar. Då de 
utplockade raderna enligt vår definition är proportionella mot det faktiska arbetet i verket i form 
av standardtiderna. Procentsatsen som uppkommer när man jämför antalet rader mot den 
verkliga kapaciteten, beskriver hur stor del av den tillgängliga tiden som har varit produktiv. 
Differensen mellan produktiviteten och hundra procent, beskriver hur mycket tid som kan 
förbättras, i form av balansering mellan verken och effektivare arbetssätt. Produktiviteten speglar 
endast hur många rader som förflyttar sig ut ur verken. 

Rader kan enkelt räknas om i tid då vi har en standardtid för hur lång tid ett plock ska ta. Vilket 
gör att vi enkelt kan jämföra denna standardtid med den tid som faktiskt gått att arbeta under och 
se tidsutnyttjande. Denna procentsats kan sedan användas för att se trender över tid.  

4.3.4 Operationsfördelning 

När dessa utarbetades var tanken att på ett överskådligt sätt kunna se hur fördelningen av 
operationerna ser ut i de olika verken. Uttagen ur verken är som diagrammet visar den största 
andelen av operationerna i verket (för de andra verken hänvisas läsare till bilaga 3). Dock är det 
även intressant att se vilka kunder som utgör störst del av de uttagen som görs och detta ses i det 
andra diagrammet. Varför detta är intressant är för att man ska kunna se vilka kunder som till 
största delen utnyttjar kapaciteten i shuttleverken och kunna styra hur orderfördelningen borde se 
ut i ramtiden. De olika parametrarna i detta diagram är antalet plock mätt utifrån vilken kund de 
ska till. När man ser till det övre oviktade diagrammet på nästa sida finns en osäkerhet i sektionen 
för inventering. En inventering inte går att jämföra direkt med standardtiden för ett plock utan 
inventeringarna har räknats om. Genom att antal inventeringar har multiplicerat med andelen tid 
en inventering tar i jämförelse med standardtiden för ett plock. 
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Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal   Andel 

Uttag 39178 89,34% 
 

Uttag 39178 87,39% 
Inleverans 2328 5,31% 

 
Inleverans 2328 5,19% 

Omplacering 1094 2,49% 
 

Inventering 2063 4,60% 
Inventering 1087 2,48% 

 
Omplacering 1094 2,44% 

Flytt_Ut 98 0,22% 
 

Flytt_Ut 98 0,22% 
Inlägg 30 0,07% 

 
Inlägg 30 0,07% 

Till_Prod 27 0,06% 
 

Till_Prod 27 0,06% 

Från_Prod 13 0,03% 
 

Från_Prod 13 0,03% 

TOT 43855 
  

TOT 44831 
 Tabell 4.6 – Viktad operationsfördelning i verk E 2012            Tabell 4.7 – Oviktad operationsfördelning i verk 2012  

 

 

 
Tabell 4.8 – Procentuell fördelning av    
uttagen i verk E 2012. 

Figur 4.5 – Fördelningen av uttagen i  verk E 2012  

Viktad Operationsfördelning [E] 

Uttag 

Inleverans 

Omplacering 

Inventering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Till_Prod 

Från_Prod 

Oviktad Operationsfördelning [E] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Till_Prod 

Från_Prod 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 23743 60,60% 
Kundorder extern 7070 18,05% 

TO Laborder 4323 11,03% 
Materialrekvisition 2655 6,78% 
TO 900 919 2,35% 
TO 700 439 1,12% 
Kundorder intern 29 0,07% 

TOT 39178 
 

Fördelning Uttag [E] 

Normal TO 100 
eller 300 

Kundorder extern 

TO Laborder 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO 700 

Kundorder intern 

Diagram 4.3 – Viktad operationsfördelning           Diagram 4.4 – Oviktad operationsfördelning  
i verk E 2012             i verk E 2012 
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4.3.5 Inventering 

Då hela lagret skall inventeras en gång per år är det viktigt att kunna ”portionera” ut dessa 
inventeringar jämt under året så man inte sparar allt till exempelvis innan, efter eller under 
semestern..  

Ser man till tiden för ett plock över 25 individer så kan detta jämföras med en inventering då 
cykeln ser i stort sett likadan ut. Det som skiljer är att man inte packar i en påse utan häller 
tillbaka allt i lådan och stoppar tillbaka denna i verket. Eftersom inventeringarna sker palettvis får 
man endast får en maskinell ställtid per palett. Tiden för att inventera en plats kan jämföras med 
att plocka en artikel minus ställtiden för plocket. 

Det finns variationer i hur svårt det är att räkna de artiklar som finns i lådan och föra in detta i 
Winstore. Är det få i en låda man inte behöver räkna utan det räcker att titta i lådan och 
konstatera att det var ett fåtal för att sedan knappa in det. Detta går mycket snabbare än att 
behöva räkna upp 20 individer, ställa vågen sedan hälla i alla, knappa in antalet och efter det hälla 
tillbaka i lådan och ställa tillbaka den i verket på den plats på paletten den hämtades ifrån.  

Utifrån detta resonemang har vi med hjälp av datan från Winstore tagit fram en standardtid för 
inventeringar. Detta gjordes på samma sätt som standardtider för ett plock. Enligt operatörerna 
själva i samförstånd med oss tar inte en ”lång” inventering längre tid än ett ”långt” plock, alltså 
sattes en övre tidsgräns på 120 sekunder. Och på samma sätt sattes den undre gränsen till 10 
sekunder då cykeln ser näst intill likadan ut och en ”snabb” inventering innefattar nästan samma 
moment som ett ”snabbt” plock. 

Dessa standardtider kommer kunna användas för att, som nämnt ovan, kunna portioneras ut 
inventeringarna så att fördelningen blir jämn under året för att de ska bli klara i tid före 
årsbokslut. 

 
Medeltid/inventering [s] 

Verk C 31 

Verk D 24 

Verk E 33 

Verk F 34 

Verk G 36 

Tabell 4.9 - Standardtider för inventering i respektive verk. 

4.3.6 Balansering 

När företaget implementerade Lean konstruerades en övre gräns för hur många icke kompletta 
order som får vara igång samtidigt mot montering. I dagsläget är denna gräns godtyckligt satt till 
tre. Denna restriktion har medfört ett ”Japanska sjön” fenomen, då flera verk får stå och vänta på 
att det sista verket ska färdigställa en order. Därav misstänks att arbetsbördan mellan verken är 
snedfördelad. Tidigare har denna skevhet mellan verken dolts genom att tillåta orderstart så länge 
materialet räcker. 

För att undersöka vilka balanseringsförluster som uppstår mellan verken konstruerades ett 
simuleringsverktyg. Detta verktyg nyttjar antalet plockrader respektive verk hade i varje order 
under föregående år, raderna omvandlas till tid med hjälp av standardtiderna och sorteras i 
datumordning.  
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Anledningen till att vi inte kan nyttja de faktiska tiderna beror på att genomloppstiderna, med den 
data vi har, är missvisande och felaktiga mer än 85% av fallen. Detta beroende på att det 
programmeringsmässigt är omöjligt att filtrera ut de korrekta individuella plocktiderna i ett stort 
intervall. För att kringgå detta problem nyttjas antalet rader per order multiplicerat med 
standardtiden för att räkna ut genomloppstiderna för varje order. Vilket innebär att vi inte 
simulerar de faktiska tidsförlusterna som uppstod förra året, utan de teoretiska förlusterna. Vilka 
vi anser beskriver processen tillräckligt tydligt för att dra paralleller med verkligheten. 

Diagrammen nedan bygger alla order förra året. Det undre strecket motsvarar den tid det skulle 
ta för verken om de hade fått en årsplanering och plockat orderna utan balanseringsförluster, här 
tillåts en oändlig skevhet mellan verken. Det övre strecket representerar ledtiden för alla order vid 
det olika tillåtna storlekar på ordersläpp, den tid det skulle ta  att färdigställa alla order med 
balanseringsförlusterna mellan verken. Arean mellan kurvorna motsvarar den tid som verken är 
stillastående i väntan på nytt ordersläpp. 

 

 

 

 Figur 4.3 – Balanseringsförluster vid olika ordersläpp. Dagar representerar en 8 timmars arbetsdag. 
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Dessa kurvor visar på hur ojämn fördelningen i antal plockade rader mellan de olika verken vilket 
syns tydligast i hur genomloppstiden varierar mellan verken. Den bevisar även att ingen order kan 
bli snabbare färdigställd än vad flaskhalsen hinner med, vilket ledtiden tydligt visar när det tillåts 
fem eller fler påbörjade order.  

För att undersöka hur processen förändras vid nya standardtider konstruerades ett program som  
tillåter förändring av standardtiden, i varje verk. Varje förändring i verket kan kopplas till 
standardtiden, palettoptimering, flytt av artiklar, etc.  

 

Figur 4.4 – Dagsläge (t.v) kontra jämn genomloppstid (t.h) (Fler simuleringar, med utförlig förklaring i bilaga 4) 

Denna simulering visar effekten på ledtiden som uppnås med en jämn genomloppstid, jämfört 
med dagsläget.  

När skevheten mellan verken jämnas ut förkortas den totala ledtiden för tre order igång med 9%. 
Det går även att tillåta att två order bearbetas då ledtiden blir ungefär lika lång som idag vid tre 
order. Eftersom detta förutsätter en jämn artikelfördelning med ett jämnt antal plock i varje order 
kommer det inte heller finnas någon flaskhals. Hela avdelningen kommer naturligt leverera i 
samma takt. Samtidigt som vi tillåter ett lägre PIA än vad dagsläget tillåter. En annan fördel med 
att jämna ut genomloppstiden är att det verk som är flaskhals i en order är inte garanterad att vara 
det i nästa. Det kommer istället bli en helt flytande flaskhals som inte begränsar den faktiska 
flaskhalsen, då det inte finns någon faktisk flaskhals i detta fall.   

Den skevfördelning som finns idag riskerar att ibland begränsa den faktiska flaskhalsen vid tre 
order igång. Vilket inte får ske, då ”en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela 
systemet” (Bicheno, 2009) 

4.1 Analys 

I produktivitets- och kapacitetsdefinitionen anses endast att operationer i verket genererar värde, 
vilket i detta fall innebär att det bildas berg med lådor, lastbärare som står still och annan oreda. 
Standardtiden tar inte hänsyn till dessa nödvändiga arbetsmoment. Om det vill göras enkelt att 
komma ihåg standardtiden samt inkludera omkringliggande arbetsmoment är 60 
sekunder/plockrad en rimlig uppskattning. Denna tid ska endast användas vid generaliseringar 
och enklare matematiska modeller som inte ska användas som beslutsunderlag.  

Även inventeringar är värdehöjande arbete, då dessa måste utföras varje år för att ge tillräckliga 
underlag till redovisningsavdelningen. Vilket bör jämställas med vikten av att produktionen får 
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sin efterfrågan tillgodosedd. Fördelen med denna post är att vi känner till årsbetinget på hur 
många lagerplatser som ska inventeras. Detta bör planeras för i lagerstyrningen. Dessa poster kan 
användas för att jämna ut beläggningen mellan verken. Då vi strävar efter en så jämn beläggning 
som möjligt. Det betyder att man måste avsätta tillbörlig tid per vecka till inventering. Denna 
posten har ytterligare en fördel, under industrisemestern kan man jobba ikapp de inventeringar 
som man inte hinner med i den dagliga driften.  

Om arbetet med ordersläppen fortsätter som idag, att man släpper en ny order så fort den tredje 
ordern är klar, kommer väntetid uppstå helt slumpartat och det skapas en vandrande flaskhals, 
som begränsar den faktiska flaskhalsens förmåga att leverera. Vilket i det här fallet har bidragit till 
att synliggöra att det finns ett problem med balansen. I längden vinner man inte på detta, då 
andra steget TOC säger att man ska utnyttja flaskhalsen till hundra procent. Som läget ser ut nu 
befinner sig processen i steg 1 i TOC trappan. Problemet med denna flaskhals är att produkterna 
i D-verket måste ligga där på grund av att det är enda shutteln som är tempererad.  
I dagsläget är denna flaskhals teoretisk, då det finns ett starkt operatörsberoende i detta verk, den 
faktiska flaskhalsen ligger idag i C-verket. Flaskhalsen är identifierad, nu återstår endast att få de 
andra processerna i plocklagret att rätta sig efter flaskhalsen så att flaskhalsen kan utnyttjas till 
hundra procent.  

JIT och Jidoka är huvudprinciper i Lean medans utjämning inte är det, men det är en 
förutsättning för att huvudprinciperna ska fungera. Utjämning stödjer även principen för inbyggd 
kvalitet. Då perioder med mycket stor arbetsbelastning ofta leder till stress som i sin tur leder till 
negativa konsekvenser för plockkvaliteten. Detta för arbetet in i fasen att balansera de övriga 
verken så att deras arbete tillåts att taktas av D-verket, då artikelförflyttning mellan de övriga 
verken är möjlig. Detta kan initialt utföras med de genomloppstider som är framräknade, en 
simuleringsmodell är aldrig perfekt därför krävs det att operatörerna dagligen noterar ifall de inte 
jobbar saktare än flaskhalsen, vilket i längden kan nyttjas till att omfördela artiklarna så att det 
flyter ut lika mycket från varje verk som inte är flaskhals. Att takta plockverken bidrar även till att 
plockfel kan hanteras på ett systematiskt sätt, det blir tydligt när produktionen kan få plockfelen 
åtgärdade, mellan orderstarter, då detta tillåter ett mer effektivt utnyttjande av verken. Att göra 
detta motarbetar grundtanken i Lean, då man ska sträva mot att synliggöra grundproblemet, inte 
dölja det.   
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5 Resultat 

Här nedan följer en beskrivning och utläggning kring de resultat vi kommit fram till genom de metoder och de data 
vi använt oss av och analyserat. 

5.1 Kapacitet 

Kapaciteten beskriver hur många rader som kan plockas ut från alla verk under den tillgängliga 
tiden (8h*5 operatörer, vid fullbemanning.). Formeln nedan visar detta som ett matematiskt 
samband.  

  
  

              

    
 

Formel 5.1 – Kapacitet 

  

     

 Standardtid [s]  K Kapacitet [rader] 

C-verk 59,269  tt Tillgänglig tid [s] 

D-verk 52,564  tstd Standardtid för plock [s] 

E-verk 53,454  I Inventeringstid / dag [s] 

F-verk 57,924  Tabell 5.2  – Förklaring Variabler 

G-verk 58,776    

Gemensam 60    

Tabell 5.1  - Standardtider    

Två olika kapacitetsmått har definierats i denna rapport. Den tekniska kapaciteten som visar hur 
mycket verken klarar av att mata ut och den verkliga kapaciteten som beskriver antalet rader en 
operatör teoretiskt kan plocka från verket. 

I single tray verken betraktas den tekniska kapaciteten som omöjlig att uppnå, eftersom 
plockhastigheten går mot oändligheten. Vill man korta ner tiderna i dessa verk gäller det att korta 
ner de inre ställtiderna så mycket som möjligt. Detta för att minska antalet palettbyten och på så 
sätt minimera väntan. I dual tray verken är den tekniska kapaciteten på sikt möjlig att uppnå då 
operatören kan arbeta med plock under den yttre ställtiden (när maskinen hämtar  nästa palett 
och ställer den i väntläge). I dagsläget är det dock otroligt att operatörerna kan plocka med den 
hastigheten. 

För att beskriva dagsläget bör den verkliga kapaciteten användas. Standardtiderna bygger på den 
tid det tar för maskinen att byta palett och den tid det tar för en operatör att plocka de aktuella 
artiklarna.  

När plocket går snabbare än den yttre ställtiden i dual tray-verken har den verkliga kapaciteten 
utnyttjats till max och väntan uppstår. För att frigöra mer tid till plock för alla verk ska det strävas 
efter att göra så många plock som möjligt från samma palett.  

Eftersom det nyckeltal företaget söker är kapaciteten för alla verken har modifieringar gjorts i 
standardtiden. Vi har konstruerat en gemensam standardtid för att generalisera hela avdelningen. 
Fluktuationer kan förekomma och ett plock kan ta både längre och kortare tid än den 
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gemensamma standardtiden, men den befinner sig nära de faktiska standardtiderna i verken. Det 
är enklare att tala om en gemensam standardtid när diskussioner förs och det är även enklare att 
utföra beräkningar om alla verk har en och samma standardtid för ett plock, det medför alltså 
färre variabler i ekvationen. 

5.2 Produktivitet 

Produktiviteten kan beskrivas matematiskt med nedanstående formel. 

 

 

 

 

Den tillgängliga tiden motsvarar all arbetstid som finns eller funnits tillgänglig under en period. 
Detta kan vara en dag, en vecka eller en månad. Alltså för en arbetsdag med full bemanning blir 
den tillgängliga tiden 8h*5 operatörer. Detta måste räknas om till sekunder för att alla storheter 
ska överensstämma. 

5.3 Inventering 

Hela lagret ska inventeras en gång varje år. Detta sker kontinuerligt för att undvika att allt ska 
inventeras på samma gång. Öhlins bör planera för ett visst antal inventeringar varje vecka då 
detta jämnar ut belastningen. Tidigare har det skett flest inventeringar kring och under 
semesterveckorna. För att sprida ut inventeringarna kommit fram till följande formel för 
planering av tid för inventeringar per vecka 

 

  
 

 
      

Formel 5.3 – Tid för inventering per 

dag. 

 
  

 

 
      

Formel 5.5 – Tid för inventering per 

vecka. 

 

där 

 

Alternativt. där 

           

Formel 5.4 – Arbetsdagar per år.  

         

Formel 5.6 – Arbetsveckor per år. 

P Produktivitet [%] 

tstd Standardtid för plock [s] 

tt Tillgänglig tid [s] 

O Output [rader] 

Tabell 5.3 – Förklaring Variabler. 

  
      

  
 

Formel 5.2 - Produktivitet 
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I Tid för inventering [s] 

a Antal artiklar [st] 

d Arbetsdagar per år [dagar] 

v Arbetsveckor per år [veckor] 

istd Standardtid inventering [s] 

Tabell 5.4 – Förklaring variabler.  

 

 

Verk 
Rullande 
inventeringar 2012 Arbetsveckor/år Arbetsdagar/år Inv/vecka Inv/dag 

C 1668 47 235 35 7 

D 1185 47 235 25 5 

E 2063 47 235 44 9 

F 2693 47 235 57 11 

G 2547 47 235 54 11 

Tabell 5.6 – Inventerings fördelning (enligt 2012 års artikelfördelning) 

5.4 Balansering 

Dagsläget visar att antalet plock mellan verken skiljer sig kraftigt. För att få en jämnare belastning 
mellan verken måste artikelplaceringen utgå ifrån två huvudpunkter: 

 Plockfrekvens. 

 Operatörens förmåga. 

Genom att sprida ut de mest plockfrekventa artiklarna mellan verken jämnas den största 
skevheten ut, men produkter kommer och går. Detta medför en kontinuerlig kartläggning av 
plockfrekvensen för att säkerställa att rätt artiklar ligger på rätt palett och i det verk med lägst 
belastning. Denna kartläggning bör variera i takt med produkternas livscykler. Även om analysen 
sker månadsvis innebär detta att förbättringarna kommer och går i vågor, på bekostnad av 
produktiv tid. Det är inte heller garanterat att det kommer hjälpa då en ny produkt kan tas i drift 
dagen efter analysen. I detta fall tas inte hänsyn till operatörens förmåga att tillgodose efterfrågan, 
då takten mellan operatörerna varierar.  

För att få artikelfördelningen individ- och frekvensanpassad bör man introducera en arbetsmetod 
som bygger på att den operatör som är färdig med en order går och hämtar en låda från det verk 
som fortfarande arbetar på ordern och placerar i det färdiga verket. Förutsatt att artikelns 
beskaffenhet tillåter flyttning. 

  

 
Tid/inventering [s] 

Verk C 31 

Verk D 24 

Verk E 33 

Verk F 34 

Verk G 36 
Medeltid 
[istd] 31,6 
Tabell 5.5 – Tider för inventering 
inklusive en sammantagen tid för 
standardisering 
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5.5 Planering 

Den historiska produktiviteten beskriver hur många rader som plocklagret har levererat, med 
hjälp av denna kan man uppskatta hur mycket som kan förväntas till respektive kund. På grund 
av icke komplett data kan gränsvärdena skilja mot verkligheten, detta kan att justeras när 
produktiviteten börjas följas upp.   

Under verksamhetsåret 2012 låg shuttleverken på en utnyttjandegrad runt 60 procent av den 
verkliga kapaciteten. Med hjälp av denna siffra kan följande ekvation sättas upp för en estimering 
av hur många order som kan plockas per dag ur respektive verk. 

   
           

  
 

Formel 5.7 – Antal order ut per dag 

 

  
  
Beräkningen gjordes för respektive verk för sig. Andelen uttag och andel tillverkningsorder av 
dessa hämtas från Tabell 4.7 för verk E (för resterande verk hänvisas läsare till bilaga 3). 
Resultatet av beräkningen för hur många rader en genomsnittsorder innehåller i respektive verk 
ser ut som följer. 

 Rader per 

Genomsnittsorder [rader] 

C-Verk 11 

D-Verk 14 

E-Verk 10 

F-Verk 11 

G-Verk 8 

Tabell 5.8 – Rader per genomsnittsorder i respektive verk. 

  

Oo Order ut [order] 

P Produktivitet [%] 

Kv Verklig Kapacitet [rader] 

U Andel uttag [%] 

Tp Andel Tillverkningsorder [%] 

Rm Medeltal av antal rader per order [rader] 

Tabell 5.7 – Förklaring Variabler 
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6 Slutsats 

I detta kapitel redovisas de slutsatser vi dragit kring arbetet som genomförts. Här presenteras även 
förbättringsförslag och andra rekommendationer som företaget kan tillämpa i det fortsatta arbetet med ständiga 
förbättringar och Lean Production. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Förbättringsförslag 

Standardtiden bygger på en plockcykel sedd ur makronivå, vilken innehåller ställtid som 
approximativt inträffar i 70 % av fallen. För att frigöra mer tid till plock bör det eftersträvas att 
göra så många plock som möjligt från samma palett. Alla paletter bör vara fulla med lådor, det 
ska inte gå att se palettbotten, vilket ökar chansen att nästa plock sker från samma palett. För att 
vidareutveckla detta kan det utföras en frekvensanalys för de olika produktionsorderna och 
fokusera på de order som återkommer ofta och består av många plockrader. Utefter 
frekvensanalysen placera lådorna i verken för minsta möjliga antal palettbyten i den ordern. 

Ett plock måste standardiseras för att verket ska arbeta så mycket som möjligt. Ett plock får inte 
packas innan man har beordrat iväg paletten, det ska eftersträvas att all ställtid ska vara yttre 
ställtid. Orderstarter ska även de ske på samma sätt, ordern ska startas samtidigt som operatören 
går och lämnar en komplett order på lastbäraren. Detta medför att verkets arbete påverkar 
operatörens förmåga att plocka så lite som möjligt.  

Felplocken tar ungefär dubbelt så lång tid att åtgärda som ett vanligt plock, vilket gör att det 
känns extra mycket vid avbrott av order. Detta är bra, då det tar upp grundproblemet till ytan, 
plockfel genererar merarbete. Istället för att budgetera tid för felplock bör det kontrolleras varför 
det blir fel från första början. 

I dagsläget får C-verket inte stå still och vänta på de övriga verken, flaskhalsen måste utnyttjas till 
hundra procent, då en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i hela fabriken. Detta 
kan göras genom att tillåta tre order samtidigt, då får endast dual tray verken väntan. Den väntan 
som uppstår beror inte på operatörens skicklighet, utan beroende på att antalet plockrader är 
färre i deras verk. Operatörens skicklighet påverkar till en viss grad vart flaskhalsen kommer vara 
placerad, om man placerar en ny operatör i något av de kritiska verken dvs C- eller D-verket. En 
ny operatör ska istället placeras i E-, F- eller G-verket, för att avdelningens förmåga att leverera 
ska påverkas minimalt (i sista hand F-verket).  

Dagslägets skevfördelning mellan verken gör det finns outnyttjad kapacitet, som inte är enkel att 
upptäcka eller utnyttja. För att synliggöra den outnyttjade kapaciteten måste antalet plock mellan 
verken jämnas ut genom artikelförflyttning, samt flytta alla artiklar från D-verket som inte är 
beroende av tempereringen. Detta kommer leda till en jämnare belastning mellan C, E, F, G-
verken. Initialt kan detta generera en skevfördelning mellan plocken. Lean innebär att 
kontinuerlig arbeta med förbättringar, vilket ställer krav på operatörerna att åtgärda obalanser 
som uppstår. 

Genom att operatörerna fysiskt flyttar lådor mellan verken när de har färre rader eller är klar 
tidigare, konstrueras en redundans in i systemet som motverkar att dessa obalanser uppstår och 
artikelfördelningen skulle bli individuellt anpassad till respektive operatörs förmåga. I dagsläget 
gör affärssystemet att detta skulle ta för lång tid från operatören i verket som arbetar, för att vara 
praktiskt möjligt att utföra. 
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 Denna metod är ingen generell lösning och det finns inga gränsvärden för hur många lådor som 
ska flyttas vart och när. Det går att konstruera simuleringsprogram för att testa denna metod, 
men simuleringar tenderar att skilja sig mot verkligheten. Om man testar att införa detta kommer 
gränsvärdena kommer nog visa sig ganska snart och slutsatser kan dras i hur ofta detta måste 
göras och hur mycket som ska flyttas åt gången (använd PDCA-cykeln). 

För att denna metod ska fungera krävs supportfunktion som tillåter operatörerna att se hur 
många rader som varje verk har i varje order och en funktion som underlättar flytt mellan verken. 
Denna agila metod bör eftersträvas att implementeras på lång sikt 

Som det ser ut idag måste man konstruera en frekvensanalys mellan verken utslaget på en 
tidsperiod och flytta frekvent återkommande artiklar för att åtgärda obalanser när tid finns. Detta 
kommer troligtvis jämna ut de största obalanserna, men produktfloran varierar och balansen med 
den. Därav förordas att den agila metoden bör införas så snabbt som möjligt.  

Om balansen mellan verken blir tillräckligt jämn kommer det på lång sikt uppnås 
enordersbearbetning.  

6.1.2 Förslag till styrning 

Det finns gränser för hur mycket som kan plockas ut ur verken för att tillgodose efterfrågan. 
Dessa gränser beror av de faktorer som har beskrivits i denna rapport vilket innebär att en 
förändring av någon av dessa parametrar förändrar förutsättningarna för plocklagret. Vilket 
kräver ett flexibelt system för att styra och förutse utfallet av dagens arbete. Som det ser ut idag 
begränsas arbetet av C-verket, vilket innebär att det taktar arbetet i de övriga verken. Detta kan 
förändras så att belastningen blir jämn mellan alla verk och hela avdelningen kan hålla en jämn 
och förutsägbar takt som i längden kan leda till enorders bearbetning. Nyckeln för att kunna takta 
verken är utjämning. Vägen till att jämna ut flödet kan vara krokig, men målet är att alla verk ska 
bearbeta en plockrad på samma tid och att alla ska plocka lika många rader.  

Visionen bör vara att uppnå ett jämt individanpassat flöde, med tydlig prioriteringsordning. 
Genom att konstant avlasta flaskhalsen blir beläggningen på längre sikt jämnare och väntan blir 
synligare.   

Storleken på en buffert beskriver föregående process oförmåga att leverera i tid. Plocklagret 
klarar av att leverera rätt orderkvantitet dock inte förutsatt enstycksflöde då begränsningen för 
processen är antal rader, med vilken genomloppstid och ledtid varierar. Lean är en filosofi för 
resurssnål tillverkning och det är inte förenligt med Lean att leverera batchvis. Detta innebär att 
man måste samköra den traditionella stordriftens fördelar med Lean filosofin. I detta fall 
acceptera att som det ser ut idag, är man i behov av supportrollen som lagret förser monteringen 
med beroende på en stort varierande produktflora. Det betyder att man noggrant får överväga 
vilken frihetsgrad denna flaskhals får ha samt hur man kan avlasta den. 

JIT innebär att leverera det kunden behöver, när den behöver det. Montering är utvecklat för att 
behandla stora och små flöden, det är inte plocklagret beroende på dess sortimentsfunktion.  
I dagsläget gäller det att tillgodose kunden under den tid som kunden har ett behov, därav krävs 
en konsumtionsbuffert. Det handlar om att dimensionera den på rätt sätt, vilket tillåts att göras då 
man känner plocklagrets begränsningar och kundens efterfrågan med dessa begränsa det största 
slöseriet i Lean, överproduktion. 
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6.1.3 Handlingsplan 

För att utveckla processen och nå en jämnare arbetsfördelning har denna lista skapats för att ge 
konkreta handlingsalternativ.  

1. Tillåt 3 order igång samtidigt med friheten att C-verket aldrig får stå still. 

2. Gör möjligt att följa upp antal rader per verk, för operatörerna under drift och för 

dokumentering. 

 

3. Dokumentera rader per dag i respektive verk samt aktuell bemanning. 

 

4. Flytta alla onödiga artiklar från C- och D-verken till E- och G-verken. 

 

5. Minimera ställtider, utnyttja paletterna till max, inga tomma ytor 

5.1 Utför frekvensanalys för vilka artiklar som ofta ingår i samma order, placera dessa 
på samma palett. 

6. Koppla maximala antalet rader i aktuell order via standardtiden (skall gå att korrigera vid 

effektivisering) till klocka (Takt FörutsägbarhetLeveransprecision). 

 

7. Underlätta förflyttning av artiklar mellan verk, operatörerna sköter balanseringen löpande. 

 

7.1 Innan detta är infört, genomför analys för hur många rader respektive verk ligger 

snett månadsvis. Totalt antal rader per månad, flytta de artiklar som motsvarar 

skevheten. 

6.1.4 Rekommendationer 

De resultat vi kommit fram till kommer nedan vävas ihop till rekommendationer vi vill ge till 
företaget, som är rimliga att utföra med de resurser som finns. 

Då det framkommit att 35 artiklar motsvarar närmare 40 % av uttagen ur vart och ett av verken 
är vår första rekommendation att se över rutinerna för lagervård. Med en månads intervall 
kontrollera att de frekvent plockade artiklarna ligger på samma palett. På grund av att de mest 
frekvent plockade artiklarna varit så utspridda har ställtider uppstått, vilket betraktats som 
någonting normalt och någon större vikt har inte lagts vid detta. Ett sådant förfarande är fel om 
man öka produktiviteten och få jämnare takt. 
 
Dokumentera antal rader ut ur respektive verk samt aktuell bemanning. 
 
Jämna ut flödet, genom att flytta frekvent plockade artiklar till de verk med fri kapacitet. Initialt 
genom frekvens- och kapacitetsanalyser, sedan anpassa artikelfördelningen individuellt mellan 
operatörerna.  
 
Genomflödet i en fabrik är samma som en flaskhals produktion. C-verket får inte stå still,  
i flaskhalsar bör ordern göras så stor som möjligt mellan omställningarna, därigenom reduceras 
ställtiderna. I icke flaskhalsar bör ordern i motsats göras så liten som möjligt för att använda all 
tillgänglig tid. 
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Tillåt tre order igång med friheten att C-verket aldrig får stå still. 
 
Om man vill förutse utfallet för dagens produktion använd C-verkets, begränsningar för att räkna 
ut gränsvärden. 
 

6.1.5 Validitet och Reliabilitet 

Det här arbetet är till största del grundad i statistiska data. Datan är filtrerad för att garantera 
kontinuerliga plock. Detta i sin tur gör att man inte får med de sporadiska, normala stoppen som 
sker. Egen arbetstakt visar sig inte i standardtiderna, utan det som visar sig är hur långt ett 
normalt plock med hundra procents repeterbarhet är. Vilket är meningen med en standardtid. De 
avvikelser som sker från standardtiden är de tider som beskriver produktiviteten.    

Problemet  med standardtiden är att den inte är lämplig att nyttja om man vill göra simuleringar, 
då spelar egen arbetstakt en stor roll i hur hela avdelningen ska balanseras. Detta gör att det 
simuleringsprogram som konstruerats visar vilken inverkan artikelfördelningen mellan verken har. 
Simuleringen beskriver det dagsläge som skulle finnas om operatörerna plockade som robotar 
och aldrig plockade en rad snabbare eller saktare än standardtiden, vilket de faktiskt gör. För att 
beskriva den verkliga inverkan på balanseringsförlusterna måste man känna till operatörernas 
individuella standardtid. 

De slutsatser som vi drar i denna rapport är beskrivna för att återge dagsläget. Eftersom vi inte 
känner till den historiska bemanningen så kan vi inte dra några slutsatser gällande gränsvärden för 
att planera framåt. Dock har vi introducerat verktygen som krävs för att detta arbete ska vara 
aktuellt i framtiden. Det som krävs är att företaget dokumenterar bemanning, samt hur många 
rader som förflyttar sig ut ur varje verk. Vilket kommer genrera en produktivitet för hela 
avdelningen och för varje verk som kan nyttjas till att planera framåt. 
 
Plocklagrets förutsättningar kommer förändras med tiden, därför vill vi inte definitivt slå fast att 
som det är nu kommer det alltid förbli. Utan istället peka på att genom uppföljning och 
utjämning kan man förbättra processen och betrakta plocklagret som en hel avdelning med 
gemensamma begränsningar, istället för individuella verk med egna begränsningar. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Plocktid 

Den data som använts vid framtagning av standardtiden har filtrerats lika för alla verk, då samma 
förutsättningar bör gälla mellan de olika verken. Dessa filter har varit konstruerade som följer: 

 Samma dag. 

- För att ta reda på hur många plock som sker per dag. 

 Tre eller fler rader med samma ordernummer i kronologisk följd. 

- För att garantera en repeterbarhet mellan plocken. 

 Plocket var av typ ”Uttag” (KO, TO, Mtrl rek, Labb ,700, 900). 

- Plock mot plocklagrets kunder, mot vilka vi vill kunna utvärdera leveransförmågan. 

 Alla volymer är tillåtna.  

- Initialt förutsattes ingen volympåverkan för en plockrad. 

 Max tid mellan två plock är 120 sekunder. 

-Olika maximala tider testades, 120 sekunder motsvarar ett extremt långt plock, enligt 

operatörerna men de kan förekomma. 

 Minimal tid mellan två plock är 10 sekunder. 

-Det kan förekomma plock under 10 sekunder, men dessa tider beskriver inte processen 

som den faktiskt ser ut. Vi är intresserade av normalläget. 

Dessa filter har konstruerats eftersom vi inte känner till det exakta slutet på en plockrad, utan vi 
känner endast början på nästa plockrad.  

Den data som dessa filter genererat har använts till att plotta antalet tider som återfinns i 16 
intervall mellan de maximala och minimala tillåtna värdena. När acceptabla gränser hittades 
spikades dessa och användes i för samtliga verk. 

Ur dessa normalfördelningar användes medeltiderna som standardtid. Då tiderna till viss del 
beror på artiklarnas beskaffenhet. 
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Bilaga 2 - Volymberoende 

Under fasen go to gemba misstänkte vi att antal plockade artiklar inte spelade en så viktig roll i 
den totala tiden för plocket. Dock måste sådana antaganden kontrolleras.  

Detta kontrollerades genom att använda mediantiden för varje kvantiet och plotta den som en 
scatterplot, för att utreda ett samband mellan antal plockade artiklar och tiden det tagit. 

Slutsatsen från dessa grafer är att det finns inget samband med antalet, utan det är andra faktorer 
som styr plocktiden. Plocktiden verkar vara centrerad kring standardtiderna och därav konstaterar 
vi att standardtiderna beskirver verkligheten tillräckligt bra. 
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Bilaga 3 - Operationsfördelning 

I denna bilaga kommer operationsfördelningen i de olika verken visas. Med hjälp av dessa kan 
beräkningar kring hur fördelningen kommer se ut i stora drag. Dessa är framtagna med hjälp av 
data från verksamhetsåret 2012 och är inte exakta när det kommer till framtiden. Dock kan de 
vara en bra grund när det kommer till planering och ständigt förbättringsarbete i form av 
beläggning. 

De översta diagrammen i på varje sida representerar alla olika operationer som skett i respektive 
verk. Det undre utgör en delmängder av fältet i det övre. 

Exempelvis: Fältet uttag i det övre diagrammen innehåller alla uttag i det diagram som ligger 
under. 

De övre diagrammen är viktade efter den gemensamma standardtiden för ett plock. Detta visar 
sig främst i fältet för inventering, vilket kan ses i skillnaden på de övre diagrammen för respektive 
verk. Då en inventering har generaliserats till 31,6 sekunder har antalet inventeringar räknats om 
till standardtiden för ett plock i de med titeln ”viktat”. 
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 Viktad Operationsfördelning [C] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Inlägg 

Till_Prod 

Flytt_Ut 

Omplacering 

Från_Prod 

Oviktad Operationsfördelning [C] 

Uttag 

Inventering 

Inleverans 

Inlägg 

Till_Prod 

Flytt_Ut 

Omplacering 

Från_Prod 

Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal Andel 

Uttag 43649 95,67% 
 

Uttag 43649 91,79% 
Inleverans 986 2,16% 

 
Inventering 2807 5,90% 

Inventering 878 1,93% 
 

Inleverans 986 2,07% 
Inlägg 45 0,10% 

 
Inlägg 45 0,09% 

Till_Prod 40 0,09% 
 

Till_Prod 40 0,08% 
Flytt_Ut 10 0,02% 

 
Flytt_Ut 10 0,02% 

Omplacering 9 0,02% 
 

Omplacering 9 0,02% 
Från_Prod 7 0,02% 

 
Från_Prod 7 0,01% 

TOT 45624 
  

TOT 47553 
 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 28548 65,40% 
TO Laborder 6236 14,29% 
Kundorder extern 4674 10,71% 
Materialrekvisition 2930 6,71% 
TO 900 1140 2,61% 
TO 700 108 0,25% 

Kundorder intern 13 0,03% 

TOT 43649 
 

Fördelning Uttag [C] 

Normal TO 100 
eller 300 
TO Laborder 

Kundorder extern 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO 700 

Kundorder intern 
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Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal Andel 

Uttag 41859 96,75% 
 

Uttag 41859 92,89% 
Inleverans 698 1,61% 

 
Inventering 2424 5,38% 

Inventering 624 1,44% 
 

Inleverans 698 1,55% 
Inlägg 58 0,13% 

 
Inlägg 58 0,13% 

Flytt_Ut 13 0,03% 
 

Flytt_Ut 13 0,03% 
Till_Prod 10 0,02% 

 
Till_Prod 10 0,02% 

Från_Prod 2 0,00% 
 

Från_Prod 2 0,00% 
Omplacering 1 0,00% 

 
Omplacering 1 0,00% 

Tot 43265 
  

Tot 45065 
  

 

 

  

Viktad Operationsfördelning [D] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Inlägg 

Flytt_Ut 

Till_Prod 

Från_Prod 

Omplacering 

Oviktad Operationsfördelning [D] 

Uttag 

Inventering 

Inleverans 

Inlägg 

Flytt_Ut 

Till_Prod 

Från_Prod 

Omplacering 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 32718 78,16% 
Kundorder extern 5754 13,75% 
Materialrekvisition 1995 4,77% 
TO 900 1091 2,61% 
TO Laborder 241 0,58% 
TO 700 57 0,14% 
Kundorder intern 3 0,01% 

Tot 41859 
 

Fördelning Uttag [D] 

Normal TO 100 
eller 300 
Kundorder extern 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO Laborder 

TO 700 

Kundorder intern 
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Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal Andel 

Uttag 39178 89,34% 
 

Uttag 39178 87,39% 

Inleverans 2328 5,31% 
 

Inleverans 2328 5,19% 
Omplacering 1094 2,49% 

 
Inventering 2063 4,60% 

Inventering 1087 2,48% 
 

Omplacering 1094 2,44% 
Flytt_Ut 98 0,22% 

 
Flytt_Ut 98 0,22% 

Inlägg 30 0,07% 
 

Inlägg 30 0,07% 
Till_Prod 27 0,06% 

 
Till_Prod 27 0,06% 

Från_Prod 13 0,03% 
 

Från_Prod 13 0,03% 

TOT 43855 
  

TOT 44831 
 

 

 

 

  

Viktad Operationsfördelning [E] 

Uttag 

Inleverans 

Omplacering 

Inventering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Till_Prod 

Från_Prod 

Oviktad Operationsfördelning [E] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Till_Prod 

Från_Prod 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 23743 60,60% 
Kundorder extern 7070 18,05% 
TO Laborder 4323 11,03% 
Materialrekvisition 2655 6,78% 
TO 900 919 2,35% 
TO 700 439 1,12% 
Kundorder intern 29 0,07% 

TOT 39178 
 

Fördelning Uttag [E] 

Normal TO 100 
eller 300 
Kundorder extern 

TO Laborder 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO 700 

Kundorder intern 
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Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal Andel 

Inleverans 2603 5,71% 
 

Inventering 2693 5,74% 

Inventering 1418 3,11% 
 

Inleverans 2603 5,55% 
Omplacering 628 1,38% 

 
Omplacering 628 1,34% 

Flytt_Ut 65 0,14% 
 

Flytt_Ut 65 0,14% 
Inlägg 38 0,08% 

 
Inlägg 38 0,08% 

Från_Prod 21 0,05% 
 

Från_Prod 21 0,04% 
Till_Prod 21 0,05% 

 
Till_Prod 21 0,04% 

TOT 45625 
  

TOT 46900 
 

 

 

 

  

Viktad Operationsfördelning [F] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Från_Prod 

Till_Prod 

Oviktad operationsfördelning [F] 

Uttag 

Inventering 

Inleverans 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Inlägg 

Från_Prod 

Till_Prod 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 24889 60,96% 
Kundorder extern 8084 19,80% 
TO Laborder 3854 9,44% 
Materialrekvisition 2573 6,30% 
TO 900 949 2,32% 
TO 700 452 1,11% 
Kundorder intern 30 0,07% 

TOT 40831 
 

Fördelning Uttag [F] 

Normal TO 100 
eller 300 
Kundorder extern 

TO Laborder 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO 700 

Kundorder intern 
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Operationer [viktad] 
 

Operationer [oviktad] 
Typ Antal Andel 

 
Typ Antal Andel 

Uttag 37887 87,47% 
 

Uttag 37887 85,10% 
Inleverans 2574 5,94% 

 
Inleverans 2574 5,78% 

Inventering 1341 3,10% 
 

Inventering 2547 5,72% 
Omplacering 1299 3,00% 

 
Omplacering 1299 2,92% 

Flytt_Ut 106 0,24% 
 

Flytt_Ut 106 0,24% 
Från_Prod 48 0,11% 

 
Från_Prod 48 0,11% 

Inlägg 33 0,08% 
 

Inlägg 33 0,07% 

Till_Prod 26 0,06% 
 

Till_Prod 26 0,06% 

TOT 43314 
  

TOT 44520 
 

 

 
 

 

  

Viktad Operationsfördelning [G] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Från_Prod 

Inlägg 

Till_Prod 

Oviktad operationsfördelning [G] 

Uttag 

Inleverans 

Inventering 

Omplacering 

Flytt_Ut 

Från_Prod 

Inlägg 

Till_Prod 

Uttag 
Typ Antal Andel 
Normal TO 100 
eller 300 23318 61,55% 
Kundorder extern 7610 20,09% 
TO Laborder 3413 9,01% 
Materialrekvisition 2271 5,99% 
TO 900 820 2,16% 

TO 700 402 1,06% 
Kundorder intern 53 0,14% 

TOT 37887 
 

Fördelning Uttag [G] 

Normal TO 100 
eller 300 
Kundorder extern 

TO Laborder 

Materialrekvisition 

TO 900 

TO 700 

Kundorder intern 
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Bilaga 4 – Simuleringar 

Denna bilaga visar vad som händer vid olika balanseringsförutsättningar på en teoretisk nivå.     

X-verk optimal GT, visar den genomloppstid varje verk skulle haft om de hade fått en årsplan 
med alla plock som ska utföras mot montering år 2012 och dessa fick utföras oberoende av de 
andra verken.  

Ledtid, motsvarar den tid det skulle ta att färdigställa alla order med de reella 
balanseringsförlusterna efter 2012 års produktionshistoria. Den tid från det att ett verk påbörjar 
ordern, tills den är färdigplockad av alla verk.    

Visualisering av ingående parametrar i programmet. 
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Visualisering av två order, med begränsningen att endast en order får behandlas av alla verk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den optimala genomloppstiden är summeringen av alla genomloppstider för respektive verk, 
således är inga väntetider medräknade i denna. 

Genom att tillåta att flera order är igång samtidigt, minskar man påverkan av de andra verken. 
Vilket betyder att man minskar den snedfördelning av plocktid som olika belastning mellan 
verken genererar. 

De variabla inparametrarna i detta program är standardtiden för respektive verk, eftersom alla 
förändringar i verken kan kopplas till standardtiden. För att ändra standardtiden kan artiklar 
flyttas mellan verken för jämnare belastning eller minimera ställtiderna genom palettoptimering. 
Alla förändringar som utförs i verket kan på något sätt knytas till standardtiden, då de garanterat 
ger en inverkan på standardtiden. Allt detta kan förändras, förutom körplanen från 2012 vi kan 
inte påverka när ett verk inte har ett plock i en order. 
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Simulering 1, Dagsläge 

C-verket      cstd = 59.269 Förbättring cfor = 0; 

D-verket      dstd = 52.564 Förbättring dfor = 0; 

E-verket      estd = 53.454 Förbättring efor = 0; 

F-verket      fstd = 57.924 Förbättring ffor = 0; 

G-verket      gstd = 58.776 Förbättring gfor = 0; 
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En order igång 
   

   Två order igång 
  genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

 C  61.3177   23.0799   84.3976    0.0000 
 

   61.3177    9.8527   71.1704         0 
 D  61.8107   22.5869   84.3976   -0.0000 

 
   61.8107    9.3597   71.1704    0.0000 

 E  46.5774   37.8202   84.3976    0.0000 
 

   46.5774   24.5986   71.1760    0.0000 
 F  54.1026   30.2949   84.3976    0.0000 

 
   54.1026   17.0678   71.1704   -0.0000 

 G  44.6881   39.7094   84.3976    0.0000 
 

   44.6881   26.4823   71.1704   -0.0000 

            Tre order igång 
   

   Fyra order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   C 61.3177    5.9872   67.3049    0.0000 
 

   61.3177    4.4342   65.7519   -0.0000 
   D 61.8107    5.4942   67.3049    0.0000 

 
   61.8107    3.9412   65.7519         0 

   E 46.5774   20.7331   67.3105    0.0000 
 

   46.5774   19.1838   65.7612   -0.0000 

   F 54.1026   13.2023   67.3049         0 
 

   54.1026   11.6493   65.7519   -0.0000 
   G 44.6881   22.6168   67.3049   -0.0000 

 
   44.6881   21.0638   65.7519         0 

            Fem order igång 
   

   Tio order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

  C 61.3177    3.5016   64.8193   -0.0000 
 

   61.3177    1.7278   63.0455    0.0000 
  D 61.8107    3.0086   64.8193   -0.0000 

 
   61.8107    1.2348   63.0455    0.0000 

  E 46.5774   18.2512   64.8286    0.0000 
 

   46.5774   16.4956   63.0730         0 
  F 54.1026   10.7167   64.8193   -0.0000 

 
   54.1026    8.9511   63.0537    0.0000 

  G 44.6881   20.1312   64.8193         0 
 

   44.6881   18.3574   63.0455   -0.0000 

 

  



XVII 
 

 

Simulering 2, Effekten att förbättra C och D 

C-verket      cstd = 59.269 Förbättring cfor = 3; 

D-verket      dstd = 52.564 Förbättring dfor = 2; 

E-verket      estd = 53.454 Förbättring efor = 0; 

F-verket      fstd = 57.924 Förbättring ffor = 0; 

G-verket      gstd = 58.776 Förbättring gfor = 0; 

 

 

 

  



XVIII 
 

 

En order igång 
   

   Två order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   58.2140   23.5050   81.7190   -0.0000 
 

   58.2140   10.3018   68.5158   -0.0000 
   59.4589   22.2601   81.7190    0.0000 

 
   59.4589    9.0570   68.5158   -0.0000 

   46.5774   35.1416   81.7190   -0.0000 
 

   46.5774   21.9440   68.5214    0.0000 
   54.1026   27.6163   81.7190   -0.0000 

 
   54.1026   14.4132   68.5158   -0.0000 

   44.6881   37.0308   81.7190    0.0000 
 

   44.6881   23.8277   68.5158    0.0000 

            Tre order igång 
   

   Fyra order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   58.2140    6.4457   64.6597   -0.0000 
 

   58.2140    4.8977   63.1116   -0.0000 
   59.4589    5.2008   64.6597   -0.0000 

 
   59.4589    3.6528   63.1116    0.0000 

   46.5774   18.0879   64.6653    0.0000 
 

   46.5774   16.5436   63.1209         0 

   54.1026   10.5571   64.6597    0.0000 
 

   54.1026    9.0090   63.1116         0 
   44.6881   19.9716   64.6597    0.0000 

 
   44.6881   18.4235   63.1116         0 

            Fem order igång 
   

   Tio order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   58.2140    3.9838   62.1978    0.0000 
 

   58.2140    2.1269   60.3409   -0.0000 
   59.4589    2.7390   62.1978   -0.0000 

 
   59.4589    0.8820   60.3409   -0.0000 

   46.5774   15.6297   62.2071         0 
 

   46.5774   13.7913   60.3687   -0.0000 
   54.1026    8.0952   62.1978   -0.0000 

 
   54.1026    6.2462   60.3488   -0.0000 

   44.6881   17.5097   62.1978   -0.0000 
 

   44.6881   15.6527   60.3409         0 

 

  



XIX 
 

 

Simulering 3, Effekten av att förbättra E,F,G 

C-verket      cstd = 59.269 Förbättring cfor = 0; 

D-verket      dstd = 52.564 Förbättring dfor = 0; 

E-verket      estd = 53.454 Förbättring efor = 2; 

F-verket      fstd = 57.924 Förbättring ffor = 2; 

G-verket      gstd = 58.776 Förbättring gfor = 3; 

 

 

 

  



XX 
 

 

   En order igång 
   

   Två order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   61.3177   22.3404   83.6581    0.0000 
 

   61.3177    9.6154   70.9331    0.0000 

   61.8107   21.8474   83.6581   -0.0000 
 

   61.8107    9.1224   70.9331    0.0000 

   44.8347   38.8234   83.6581    0.0000 
 

   44.8347   26.1038   70.9385    0.0000 

   52.2346   31.4235   83.6581    0.0000 
 

   52.2346   18.6985   70.9331    0.0000 

   42.4072   41.2509   83.6581    0.0000 
 

   42.4072   28.5259   70.9331    0.0000 

            Tre order igång 
   

   Fyra order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   61.3177    5.8577   67.1754    0.0000 
 

   61.3177    4.3944   65.7121    0.0000 

   61.8107    5.3647   67.1754   -0.0000 
 

   61.8107    3.9014   65.7121   -0.0000 

   44.8347   22.3461   67.1808         0 
 

   44.8347   20.8864   65.7210    0.0000 

   52.2346   14.9408   67.1754   -0.0000 
 

   52.2346   13.4775   65.7121    0.0000 

   42.4072   24.7682   67.1754    0.0000 
 

   42.4072   23.3049   65.7121   -0.0000 

            Fem order igång 
   

   Tio order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   61.3177    3.4811   64.7988    0.0000 
 

   61.3177    1.7268   63.0445   -0.0000 

   61.8107    2.9881   64.7988    0.0000 
 

   61.8107    1.2338   63.0445   -0.0000 

   44.8347   19.9730   64.8077   -0.0000 
 

   44.8347   18.2358   63.0704    0.0000 

   52.2346   12.5642   64.7988    0.0000 
 

   52.2346   10.8179   63.0524    0.0000 

   42.4072   22.3916   64.7988   -0.0000 
 

   42.4072   20.6373   63.0445         0 

 

  



XXI 
 

 

Simulering 4, Effekten vid ~samma genomloppstid 

C-verket      cstd = 59.269 Förbättring cfor = 7; 

D-verket      dstd = 52.564 Förbättring dfor = 7; 

E-verket      estd = 53.454 Försämring  efor = -6; 

F-verket      fstd = 57.924 Förbättring ffor = 2; 

G-verket      gstd = 58.776 Förbättring gfor = -10; 

 

 

 

 

 

  



XXII 
 

 

   En order igång 
   

   Två order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   54.0757   25.3953   79.4710   -0.0000 
 

   54.0757   11.5823   65.6580   -0.0000 
   53.5793   25.8917   79.4710   -0.0000 

 
   53.5793   12.0787   65.6580    0.0000 

   51.8055   27.6655   79.4710   -0.0000 
 

   51.8055   13.8587   65.6642   -0.0000 
   52.2346   27.2365   79.4710   -0.0000 

 
   52.2346   13.4235   65.6580    0.0000 

   52.2913   27.1798   79.4710   -0.0000 
 

   52.2913   13.3668   65.6580    0.0000 

            Tre order igång 
   

   Fyra order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   54.0757    7.6688   61.7445   -0.0000 
 

   54.0757    6.2370   60.3127         0 
   53.5793    8.1653   61.7445    0.0000 

 
   53.5793    6.7334   60.3127         0 

   51.8055    9.9452   61.7507         0 
 

   51.8055    8.5176   60.3230         0 

   52.2346    9.5100   61.7445    0.0000 
 

   52.2346    8.0781   60.3127         0 
   52.2913    9.4533   61.7445    0.0000 

 
   52.2913    8.0215   60.3127         0 

            Fem order igång 
   

   Tio order igång 
     genomlopp  väntan   ledtid    check 

 
   genomlopp  väntan   ledtid    check 

   54.0757    5.6145   59.6902    0.0000 
 

   54.0757    4.6602   58.7359   -0.0000 
   53.5793    6.1109   59.6902    0.0000 

 
   53.5793    5.1567   58.7359   -0.0000 

   51.8055    7.8951   59.7006    0.0000 
 

   51.8055    6.9614   58.7669    0.0000 
   52.2346    7.4557   59.6902    0.0000 

 
   52.2346    6.5026   58.7372    0.0000 

   52.2913    7.3990   59.6902         0 
 

   52.2913    6.4447   58.7359   -0.0000 
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