
 
 

Sammanfattning 

Att ha en god planeringspolicy för samtliga produktionsavsnitt i en produktionsanläggning är 
en viktig del i en organisation. Inom en industri med många produktvariationer och artiklar 
är det lämpligt att anpassa flera planeringsmetoder för effektiv planering mot samtliga 
operationer.  
 
I en av Sandviks produktionsenheter för skärtillverkning i Gimo var fokus riktat till att 
förbättra planeringspolicyn mot lågfrekventa beläggningsprocesser. I denna studie 
presenterar och optimeras planeringen mot två beläggningstyper vardera inom Physical 
Vapor Deposition (PVD) och Chemical Vapor Deposition (CVD). I grund för detta 
examensarbete finns en teoretisk studie, simulering samt fallstudier på Sandvik Coromant 
AB. Inom litteraturstudien presenteras huruvida Lean production kan användas som ett 
verktyg för förbättring. Studien analyserades och optimerades med simuleringsprogrammet 
ExtendSim följt av en visualisering av det framtida läget, ”busskonceptet”.  
 
Problemområdet med denna studie är att ledtiderna och bufferttider är höga för 
lågfrekventa beläggningsprocesser, samt att det är materialbrist vid chargeringen inför 
beläggningsprocesserna. I dagsläget planeras och genereras order mot tillverkningslinjer. 
Dessa tillverkningslinjer representerar flödet för en artikel. Med det nya busskonceptet 
ändras ordergenereringen, de lågfrekventa beläggningsprocesserna genereras inte längre 
efter tillverkningslinjer. Samtliga lågfrekventa beläggningsprocesser skapar en unik buss som 
representerar antalet skär det krävs för att bilda en charge. Då tillräckligt med material finns 
för att generera en buss släpps order ut till produktion. 
 
Det nya konceptet leder till att det alltid finns tillräckligt med order i produktion för att bilda 
en charge. Vilken i sin tur leder till minskade led- och buffert -tider, minskat genomsnittligt 
material i arbete (MIA) och därmed minskat Net working capital (NWC).  
  



 
 

Abstract 
A good planning policy for all operations within a production unit is an essential part of an 
organization. At companies which have complex assortment and products being released 
yearly it is necessary to adapt several planning techniques for effective planning towards all 
operations.  
 
In one of Sandvik’s inserts production unit located in Gimo, the focus was an improved 
planning policy towards low frequent coating processes. With this thesis work a study is 
shown and improved regarding two coating processes: Physical Vapor Deposition (PVD) and 
Chemical Vapor Deposition (CVD). The foundation for this work are a theoretical study, a 
simulation and case studies in Sandvik Coromant AB. The literature review is presenting how 
Lean production can be used as a tool for improvement. Further on the study is analyzed and 
optimized with the simulation program ExtendSim. A simulation was built in order to show 
the future state called the bus concept. 
 
Problem areas in this work are high lead-times and buffer times for low frequent coating 
processes. Also there are not enough orders to build complete charges before the coating 
processes. The planning department is planning orders towards productions lines, which are 
representing routes for different articles. With the bus concept the low frequent coating 
processes planning is adapted. The orders are no longer released based on production lines, 
instead they are released by what bus they belong to. Each bus is representing a charge for 
one coating process and no orders are released if they are not filling a complete bus.  
 
With the new concept there will always be enough orders in the production to build a 
complete charge. The bus concept will lead to lowered lead-times and buffer times for the 
low frequent coating processes. It will also lower the average work in process for the 
production unit and thereby lower the net working capital.  
  



 
 

Förord 

Detta examensarbete var utfört vid en Sandviks produktionsanläggningar i Gimo under 
hösten 2012-våren 2013. Examensarbetet är slutfasen av civilingenjörsprogrammet inom 
maskinteknik med inriktning industriell produktion på Kungliga Tekniska Högskolan.  
 
Jag skulle vilja tacka mina handledare på Sandvik Coromant AB, Simon Mikic och Peter 
Eklund för all stöd och hjälp under arbetets gång. Med deras expertis inom ämnet har de 
lyckats leda arbetet framåt samt styrka utvecklingsfasen i arbetet. Jag vill även tacka alla på 
avdelningen GHP: Barbro Falk, Kjell Sundmark, Paulo Sinigaglia och Stefan Eriksson för ett 
varmt välkomnande. Kunskapen inom GHP har legat som grund för arbetet och tillfört 
många nyckelfaktorer för att åstadkomma ett bra koncept. Extra tack till Paulo Sinigaglia 
som har fungerat som en extra handledare och för all tid som han har tagit för att kunna 
delge väsentlig information till arbetet.  
 
Vidare vill jag även visa min tacksamhet för alla arbetare som bidragit med information för 
att bygga en uppfattning om hur företaget arbetar. Jag vill även tacka Magnus Backholm för 
feedback under presentationen av arbetet och för att ha givit mig en möjlighet med fortsatta 
studier inom området vid Sandvik Coromant AB.  
 
Slutligen vill jag tacka min handledare på KTH, Anders Hansson för de hjälpfulla samtalen och 
för det akademiska innehållet i arbetet. Med en lång vetenskaplig bakgrund inom området 
har han kunnat ge goda råd och breddat mitt perspektiv för arbetets utformning.  
 
Det har varit en ära att få utföra mitt examensarbete på ett stort internationellt företaget 
och det har ökat min kunskap inom produktionsindustrin. Kunskapen som jag har erhållit 
inom produktion och planering kommer vara väsentlig information som jag bär med mig i 
framtiden. 
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Nor Kanber  
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Akronymer 
Denna del underlättar vid läsning av rapporten, nyckelord i studien förklaras och 
produktionstermer klargörs. 

 
Chargering – Plockning inför beläggning 
CVD – Chemical vapor deposition, kemisk gasytbeläggning 
GH – Gimo Hårdmetallskär 
GHB – Avdelningarna för pressning och sintring i Gimoverken 
GHF – Avdelningarna för blästring, ytbehandling och chargering av CVD i Gimoverken 
GHG – Avdelningen för slipning i Gimoverken 
GHP – Gimo Hårdmetallskär Planering 
GHZ – Avdelningarna för blästring, ytbehandling och chargering av PVD i Gimoverken 
GV – Gimo verktygstillverkning 
JIT- Just in time 
Ledtid - Den tid det tar tills en process startar tills den fullbordat sitt syfte 
MIA – Material i arbete 
NWC – Net working capital 
PVD – Physical vapor deposition, fysisk metallförågningsbeläggning 
SKU – Stock keeping units 
T-linje – Tillverkningslinje 
TMT- Total manufacturing time 
TPM - Total productive maintenance 
TPS – Toyota production system 
TSMI – Tooling supply management Inserts 
VFA - Värdeflödesanalys 
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Inledning 
Under inledningen presenteras en kort bakgrund till problemet samt det som analyseras med 
syfte, mål och avgränsning. 

Bakgrund 
Vid Sandvik Coromants största tillverkningsenhet sker skärtillverkning vid Gimo 
hårdmetallskär (GH). Företaget är världsledande inom tillverkning utav hårdmetallskär och 
levererar produkter med hög hållbarhet och precision till kunder inom flera industrier såsom 
bil-, flyg- och metall -industrin. I dagsläget tillverkas ungefär ett tusental olika skär och de 
genomgår olika sorters produktionsprocesser. Det sker kundorderstyrd produktion mot ett 
centrallager och prioriteringsordningen fungerar olika beroende på tillverkningsprocess. 
Somliga av dessa skär beställs in lågfrekvent och det sätter press på produktionen varvid ett 
kontinuerligt flöde blir svårt att följa speciellt vid produktionsprocesserna PVD (Physical 
vapor deposition) och CVD (Chemical vapor deposition) .  
 
Beläggningsprocesserna PVD och CVD sker i slutskedet för tillverkningen av 
hårdmetallskären. Båda dessa processer är bland annat utformade för att öka skärets 
hårdhet på ytan och det som skiljer dessa processer åt är sättet beläggningen fästs. Vid PVD 
sker det med hjälp av fysiska krafter, kondensationen av beläggningsmaterialet sätts på ytan 
först genom förångning av beläggningen sedan genom att roterande skivor släpper 
beläggningen genom centrifugalkraften på skäret (PVDcoatings, About PVD). CVD fäster 
däremot beläggningsmaterialet kemiskt på skäret genom hög upphettning av gaser som vid 
kemiska reaktioner fäster vid ytan (Crystec, Diffusion). Gemensamt för båda dessa är deras 
långa processtider och på grund av detta bör dessa ugnar köras till full kapacitet. Då man kör 
med fulla ugnar erhåller man även bättre kvalitet då exempelvis värmefördelningen sker 
jämnt.  

Syfte 
Arbetets syfte är att optimera och utveckla arbetsmetoderna samt visualisera hur man 
effektivast kan styra order mot de lågfrekventa beläggningsprocesserna. Detta skall resultera 
i en minskining utav material i arbete (MIA) med kortast möjlig ledtid.  

Problemformulering  
Med hjälp utav en värdeflödesanalys (VFA) och en flödessimulering med 
simuleringsverktygen Extend Simulator skall projektet genomföras. Problemet som skall 
studeras är huvudsakligen hur man planerar lågfrekventa produktionsprocesser vid 
beläggningen så att ugnarnas kapacitet utnyttjas maximalt.   
 
Frågeställning: 
Hur kan man ändra planeringspolicy så att de lågfrekventa beläggningsprocesserna får 
närmast ett kontinuerligt flöde? 
 
Hur ska arbetsmetoderna ändras så chargeringen för lågfrekventa beläggningar slipper 
onödiga kötider? 
 
Kan ändringen även leda till en minskning utav MIA? 
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Kommer det leda till en kortare genomloppstid för chargeringen så väntetider för 
lastbärarna kortas? 

Mål 
Målet med detta arbete är att med olika arbetsmetoder kunna minska väntetiderna för 
chargeringen inför beläggningsprocesserna PVD och CVD. Efter avslutade studier ska 
följande resultat uppnås: 
 

1. Nulägesanalys: 
Utvärderingen av nulägesanalysen ska leda till en kartläggning av hur 
produktionsanläggningen arbetar idag med hjälp av arbetsverktyget VFA det ska 
dessutom finnas en simulering av produktionsflödet i simuleringsprogrammet Extend 
Sim. 

 
2. Framtidsläge: 

Optimeringen av nulägesanalysen skall leda till ett framtidsläge och flödessimuleras 
med Extend Sim. 

 
3. Redovisning: 

I arbetets slutskede ska en redovisning utav hela arbetet utföras. Redovisningen ska 
innefatta hela arbetets innehåll med belysning på nutids- och framtidläget. 

Avgränsning 
Vid VFA analysen kommer två beläggningsprocesser av PVD och CVD analyseras för att 
enklare kunna visualisera flödet av produktionen. De processtyper som ska studeras för PVD 
är P1 och P2. För CVD ska beläggningsprocesserna C1 och C2 analyseras. Det är de order som 
genomgår de två lågfrekventa beläggningsprocesserna som skall simuleras i Extend Sim. En 
optimering av flödet för de två beläggningsprocesserna kan resultera i liknande resultat för 
samtliga lågfrekventa beläggningsprocesser med viss förändring, därav studeras inte 
samtliga lågfrekventa processer. En annan faktor som ligger till grund för att inte alla 
lågfrekventa processer studeras är tidsbrist. Denna studie kommer inte innefatta special- 
eller testorder. Fokusområdet inom produktionen kommer att studera de lågfrekventa 
skärens tillverkningsprocesser från pressning till beläggning samt alla mellanliggande 
operationer. Processerna efter såsom paketering, märkning eller etikettering kommer inte 
att studeras.   
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Företagsbeskrivning 
En kort företagsbeskrivning med Sandvik group i sin helhet och Sandvik Coromant samt 
avdelningen GHP förklaras i detta avsnitt. 

 

Sandvik Group 
Sandvik group är ett internationellt högteknologiskt bolag med grund i Sverige och 
anläggningar i 130 länder runt om i världen. Denna koncern är världsledande inom följande 
områden: hårdmetallverktyg, verktyg och maskiner för gruvindustrin, processanläggningar 
och produkter i avancerade material såsom titan och rostfria stål. Tillsammans är ca 50 000 
anställa i Sandvik koncernen och de är uppdelade i fem områden med följande fördelning av 
antalet anställda: 
 

 
Figur 1. Sandvik Group och dess fem affärsområden (Sandvik, Branscher) 

 
Total omsättning för koncernen är ca 94 miljarder kronor och ca 3 miljarder satsas årligen på 
forskning och utveckling. (Sandvik, Nyheter och media) 

Sandvik Coromant AB och GHP  
Sandvik Coromant AB tillhör affärsområdet Sandvik Machining Solutions och har sammanlagt 
ca 1600 anställda i Gimo varav ca 400 tjänstemän (Jenny Nolin Magnusson). Företaget är 
uppdelat av två fabriker där det ena, GH, som tillverkar hårdmetallskär och det andra, GV, 
som tillverkar verktyg samt verktygshållare. I båda verkstäderna sker produktion samt 
forskning och utveckling.  Utöver de två Gimoverken finns även en pulverfabrik som förser 
somliga av Sandviks affärsområden och dotterbolag med hårdmetallpulver. Totalt består 
Gimo Hårdmetall av 7 avdelningar dessa är: GHB (Pressning och Sintring), GHG (Slipning), 
GHF (Eggavrundning, plockning och efterbehandling), GHZ (PVD), GHP 
(Produktionsplanering), GHQ (Kvalitet) och GHT (Beredning och konstruktion) (Peter Eklund).  
  

Sandvik 
Group 

Sandvik 
Machining 
Solutions: 

 18 500 

Sandvik 
Mining: 

 13 200 

Sandvik 
Material 

Technology:  

8 200 

Sandvik 
Construction: 

3 900 

Sandvik 
Venture:  

4 100 
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Examensarbetet utfördes inom avdelningen GHP som arbetar med produktionsplaneringen 
för Gimo Hårdmetall. Avdelningen hanterar planering inom maskinparkernas beläggning, 
orderhantering och material i arbete. Planeringen styrs av ändringar månadsvis och vid 
fluktuationer kan planeringen ändras veckovis. De nylagda ordarna distribueras i 
tillverkningsprocessens först operation, pressningen. Grundinformationen som används för 
planeringen hämtas ur prognoser som bland annat innefattar lagerplatser, 
produktleveranser, orderstart etc.  
 
Order som tillförs i produktionen följer alla en specifik tillverkningslinje, det är t-linjen som 
bestämmer vilka processer detaljen skall genomgå.  GHP arbetar även med planering utav 
dessa t-linjer, sammanlagt förekommer det ca 40 T-linjer i anläggningen (Paulo Sinigaglia, 
GHP). Man planerar även mot ämneslinjer vilket är tillverkningslinjer mot de mellanlager 
som förekommer mellan processerna. Skären som tillverkas på GH levereras framförallt till 
kunder och centrallagret i Holland men det levereras även en del till resterande centrallager i 
USA och Singapore. (Kjell Sundmark) 
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Metod 
I metoden förklaras arbetsmetoderna för att lösa uppgiften och hur de använts. 

Handlingsplan 
I figur 2 nedan följer en övergriplig handlingsplan över hur projektet skall från start till 
examensarbetets mål. Handlingsplanen visar en grov uppskattning av innehållet, för mer 
information om fördelningen av varje, se bilaga 1 Gantschema. Utöver denna handlingsplan 
förklaras vilka metoder som använts vid utförandet.  

 

 
Figur 2. Översiktlig handlingsplan 

Litteraturstudie 
Litteraturstudien som genomfördes gav en tydlig bas inom ämnet och underlättade 
förståelsen samt användningen av utvalda delar inom Lean production. Denna sökning 
utfördes på följande databaser: Emerald, ScienceDirect och KTH Biblioteks. Databasernas 
tillgänglighet skedde via inloggning av kontot på KTH och huvudsaklig litteratur i form av 
artiklar och vetenskapliga skrifter erhölls från dessa. Valet av databaser grundades på att 
endast vetenskapliga databaser som täcker ämnet ska användas. Utöver litteratursökningen 
på elektroniska databaser gjordes även sökningar på böcker genom Stockholm stads 
bibliotek och KTH Bibliotek. Artiklar, böcker och skrifter söktes upp via följande sökord: Lean 
production, VFA, Value stream mapping, Pull system, Kanban, Push system, 
Värdeflödesanalys, planeringssystem.  

Gantschema 
Planeringen av projektet planerades via ett gantschema, med detta arbetssätt kan man 
tydligt skådliggöra viktiga delmoment och milstolpar som bör färdigställas innan deadlines. 
Det är även enkelt att planera om somliga delmoment som drar ut på tiden eller andra som 
blir avklarade snabbare. Då det är flera intressenter inblandade i detta arbete fungerade 
Gantschemat även som en överenskommelse mellan tidsfördelning av de olika 
delmomenten. Gantschemat konstruerades över arbetets tid på 20 veckor men en veckovis 
planeringsmall.  

Kartläggning av 
mål 

Observera 
arbetssätt 

Litteraturstudie 

Data insamling 
Kartlägga 
nuläget 

Analysera 
problemet 

Optimera 
nuläget 

Framtidsläge 
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Observationer  
Observationerna utfördes strukturerande och ostrukturerade, alltså en kvalitativ studie 
(Patel R & Davidsson B, 2011). Genom att studera produktionsanläggningen under 
initieringen av arbetet antecknades den nödvändiga informationen ned för att sedan kunna 
studeras. Denna observation gjordes genom att arbeta tillsammans med orderfördelarna på 
GH. Arbetet med orderfördelarna ska ge en övergriplig blick över hela 
produktionsanläggningen då deras arbete täcks av hela. Observationerna innefattade dagens 
arbetssätt genom hela produktionsanläggningen och hur orderfördelningen utförs. I slutet av 
arbetet då utförandet av resultaten kunde ske observerades informationen på ett deduktivt 
sätt. Specifika parametrar var tvungna att observeras ur produktionsanläggningen såsom 
processtider, cykeltider, ställtider etc. för att man ska kunna säkerställa och optimera en VFA 
därav det deduktiva arbetssättet. (Sallnäs E-L, 2008) 

Tidsstudier 
Då arbetet utfördes för att bland annat konstruera en värdeflödesanalys krävdes det att en 
del av dess riktlinjer följdes. Ett av dessa är att tider som används vid beräkningar ska 
hämtas ur verkligheten. En av metoderna för hämtning utav tider för 
produktionsprocesserna är via stoppur och medelvärdet på de flesta tider användes då 
maskinparken är stor (Johansson m.fl 2004). Detta för att få realistiska tider på hur det är ute 
i produktionen. Vissa av dessa kommer även vara historiska tider då man kommer studerar 
prognoser ur historisk data.  

Intervjuer 
För att få ökad förståelse utav hur Sandvik arbetar i dagsläget och hur varje process i 
skärtillverkningskedjan fungerar intervjuades kunniga inom vardera område såsom 
operatörer och tjänstemän inom olika avdelningar exempelvis slipning, PVD, CVD etc. 
Intervjuer skedde enligt en kvalitativ metod med ostrukturerade intervjuer. Ett set antal 
frågor förbereddes inte inför varje sammanträdande utan beroende på informantens 
information ställdes frågorna. Anledningen till att det skedde ostrukturerade intervjuer är 
för att de som intervjuades är så insatta i området att ytterligare oförberedda frågor ställdes. 
(Sallnäs E-L, 2008) 
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Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ger kunskap om vilka studier som legat till grund för arbetet 
och fördjupar läsaren inom Extend Sim, Lean production och några av dess arbetsmetoder. 

Lean production 
Lean production är ett synsätt inom industriell produktion som myntades på 80-talet av 
Toyota och handlar om att producera vid behov, Just-in-time manufacturing (Black J, 2008). 
En av Lean productions bas är Toyota Production System (TPS) och syftar till att eliminera all 
form av slöseri som sker vid tillverkning både materiella och icke materiella (Lean-
Manufacturing-Japan, Toyota Production Systen: Professor Monden(Part Two)). Lean 
production menar att ständiga förbättringar, kaizen, är det rätta tankesättet vid arbete och 
för att optimering skall åstadkommas i organisationen(Liker, 2004). Med ständiga 
förbättringar ska man sträva efter att vara bättre idag än vad man var igår och att imorgon 
vara bättre än idag (Thompson, 1997). Problem i dagens samhälle klassas som någonting 
negativt, inom Lean tänk är det någonting positivt för att då problem existerar finns det plats 
för ständiga förbättringar. TPS är uppdelat i 14 principerna som förklarar principen bakom 
detta system. De flesta av dessa principer är verktyg för att belysa och lösa problem men 
syftet med dessa principer är att vet hur man ska sköta en verksamhet där alla delar i ”4P” 
modellen täcks in. Tillsammans med TPS 14 principer och de 7+1 slöserierna ämnar Lean 
production till förbättringar inom ”4P” modellen som täcker följande: 
 

 
Figur 3. Modell över TPS "4P" (Liker, 2004) 

 
För att ett företag skall kunna dra nytta utav Lean handlar det inte om att följa de 14 
principerna till punkt och pricka eller att eliminera alla slöserierna utan om att kunna ändra 
filosofin inom företaget. Denna filosofi ska spegla företagets långsiktiga vision och uppfylla 
de kortsiktiga målen (Wang, 2011). Fokusområden inom processerna är att man ska skapa 
flöden där man undviker överproduktion och som är gör det enkelt att upptäcka problem. 
Man ska även utjämna dessa flöden för att utjämna arbetsuppgifter och arbetstider för olika 
processer, helst ska man arbeta med ett dragande system. Med Lean ska man sträva efter 
att visualisera flöden så att problem som uppstår inte blir dolda. Det är även viktigt att dessa 
processer följer ett standardiserat arbetssätt så att man ständigt kan utvecklas. Inom 
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”processnivån” bör man arbeta med teknologi som är beprövad och pålitlig, så fort denna 
teknologi inte håller kvaliteten skall det stoppas. 
 
Inom tillverkningsindustrin arbetar man sällan ensam, hela tillverkningsprocessen utspelar 
sig på ett samarbete mellan olika flöden och processer för att åstadkomma resultat. Därför 
är det viktigt att ledare inom Lean production arbetar inom den långsiktiga filosofin för 
företaget men även fokuserar på de kortsiktiga finansiella målen (Liker, 2004). Det är även 
viktigt att man inom avdelningar och dotterbolag fortsätter att utveckla, respektera och 
utmana varandra för att kunna få förbättringar inom team och kunna utvecklas på individuell 
nivå. Fokus bör inte bara ligga på medarbetare och folk inom företaget man skall även 
behandla leverantörer och kunder på samma sätt för att gynna affären. 
 
Toppen av pyramiden ovan bygger på alla byggstenar under, med detta menas att 
problemlösning inte kan ske som effektivast om inte filosofin, processerna och människorna 
samspelar.  Meningen med problemlösning är att man ständigt ska lära och utvecklas. 
Problem som uppstår ska undersökas på nära håll så fort de uppstått, det underlättar 
förståelsen av problemet. Beslut som fattas efter att problemet är undersökt ska göras 
noggrant och genomtänkt. Man ska ha analyserat alla möjligheter innan man beslutar sig för 
en lösning, lösningen som valt ska sedan implementeras snabbt. (Liker, 2004) 
 
Lean production handlar i grund och botten om att eliminera slöserier för att bli effektivare. 
Slöserierna inom detta tankesätt är uppdelade i 8 kategorier och de finns representerade 
nedan (Broman M, 2011): 
 

 Väntan:  
Exempel på väntan är väntan på information, artiklar, order, råmaterial, verktyg etc. 
 

 Transporter:  
Onödiga transporter är exempelvis långa avstånd mellan tillverkningsprocesser eller 
onödiga avstånd från maskinbord till verktyg. 
 

 Outnyttjad kompetens:  
Att tilldela arbetsuppgifter till människor oberoende på deras kunskap kan ses som 
en outnyttjad kompetens. 

 

 Rörelse:  
Oergonomiska rörelser vid arbetet eller monotona rörelser är exempel på rörelser 
som anses slöseri. 

 

 Lager:  
För stora lagerplatser under produktion är slöseri och leder till mycket MIA. 

 

 Överarbete:  
Att inte göra det korrekt från första början gör att man förlorar produktivitet. 

 

 Överproduktion:  
Att producera mer än vad som används ger förluster i tid och kapital. 
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 Produktion av defekta produkter:  
Kvalitet är en viktig del för att tillfredställa kunder, att inte uppfylla kvalitet standard 
från början är även en förlust. 

 
Utöver de ovan nämnda slöserierna som hör till muda finns det inom Leanproduction även 
ytterligare två former av slöserier. Liker (2006) berättar att man bör ta hänsyn till alla tre 
typer då dem i samspel med varandra gynnar verksamheten. Att bara fokusera på de 7+1 
slöserierna kan skada utvecklingen. De tre M som täcker samtliga slöserier inom Lean är: 
 

 
Figur 4. Samspel av de 3 M för slöserier (Liker, 2006) 

 
o Muda: Icke värdeskapande aktiviteter för kunden såsom de 8 slöseriena är en del av 

muda. Exempel på dessa slöserier är väntetider för information och aktiviteter som 
sedan leder till längre ledtider. 
 

o Muri: Överansträngning eller överarbete av människor och maskiner hör till denna 
katergori. Dessa slöserier leder till brist på kvalitet och produktivitet som ökar stopp i 
produktionen samt resulterar i omarbete av produkt.  

 
o Mura: Att ha ett ojämnt flöde i produktionen kan leda till överarbete eller för lite 

arbete. Jämnar man inte ut flödet kommer man finna sig producera mer än vad man 
orkar ena dagen till att sedan inte ha någonting att göra alls. Båda dessa former ses 
som slöserier och det är en kombination som leder till muri och muda. 

 
Då man arbetar med att eliminera slöserier räcker det inte endast med att eliminera de 8 
som ingår i muda av det som framgår från ovan märker man att de samspelar med 
varandra. Skulle man till exempel gå igenom samtliga slöserier för att eliminera alla som 
existerar i en produktionsanläggning finner man exempelvis att man har onödiga transporter 

Muda 
Slöserier 

Mura 
Överansträngning 

Muri 
Ojämnhet 
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mellan processerna, man har för stora lager och för långa väntetider. Steget efter blir att 
man arbetar med att eliminera dessa slöserier, man kortar ner MIA, kortar ned 
arbetsavstånd och optimerar ledtider. Detta är bra för produktionen dock kan det vara 
påfrestande för maskin och människa. Det kan i värsta fall leda till överansträngning som 
resulterar i fler maskinstopp och utbränd personal (mura). Med dessa komplikationer 
uppstår istället ett ojämnt flöde och man förlorar produktivitet (muri). (Liker, 2006) 
  
Luyster (2006) förklarar i sin bok, Creating your Lean future state, att det enklaste sättet att 
dela upp Lean för att kunna implementera det är enligt 3 S modellen. De 3 S:en står för 
stabilize (stabilisera), standardize (standardisera) och simplify (förenkla). Att stabilisera 
arbetssättet kan man göra via olika metoder som inventeringar, kartlägga takttider, 
personalfördelning, räkna på process kapabiliteten etc. Produktionsanläggningar är 
utformade för att möta kundbehovet och då kundbehovet ständigt ändras är det viktigt att 
produktionsanläggningen uppdateras. Tider och buffertar bör planeras enligt 
marknadsändringarna, därför är det nödvändigt att utforma ett stabilt system som tillåter 
uppdateringar och ändringar.  
 
Vidare menar Luyster (2006) det väsentliga i information-, artikel- och orderflöde är att det 
ska vara på rätt ställe under rätt tidpunkt. Genom att arbeta på ett standardiserat arbetssätt 
blir det enklare att visualisera och framföra information/artiklar. Inom Lean ska detta 
standardiserade arbetssätt representeras i ett dragande system. Det som behövs ska 
tillverkas då det behövs, finns det inte tillgängligt ska det dras till den processen. 
Stabiliseringen och standardiseringen ska ske enligt enkla metoder, man ska sträva efter att 
hitta den mest optimala men även mest förenklade lösningen. Viktigt att veta då man 
implementerar Lean är att det är en lång process och det kan ta upp till två år att skåda 
resultat (Luyster, 2006). Leanproduction har väldigt mycket logik och teori bakom, men det 
är upp till verksamheten att dra nyttor av dess verktyg (Hoss M, Scwengber ten Caten, 2013) 
Nedan följer en modell på exempel inom de 3 S:en : 
 

 
Figur 5. Lean implementering, 3S (Luyster, 2006) 

• Takt tider 

• Kundbehov 

• Bufferstorlekar 
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• Dokumentation 
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• Fabriks Lay-outer 

Standardisera 

• Informations- 
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Dragande system (Pull-system) 
Ett dragande system är ett speciellt arbetssätt inom Lean production där kunden bestämmer 
ingående material och produktionshastigheten (Asay, 2002). Det handlar om Just in time 
(JIT) tillverkning och man följer produktens tillverkningsprocess från sista operationen och 
bak. Material som behövs från tidigare processer dras till den behövande operationen. Diane 
Asay förklarar i sin bok Pull Production for the shopfloor att det finns två perspektiv då man 
arbetar inom ett dragande system: 
 

1. Ett dragande system som syftar till tillverkning av produkter som används eller är 
efterfrågade av kunden. 
 

2. Ett dragande system inom lagertillgänglighet, där användning av produkter i lager 
används då det finns ett behov i produktionen. Materialflöde sker inte utan att det 
finns ett behov från efterliggande stationer.  

 
Till skillnad från en tryckande produktion arbetar man inte med en lagerstyrd produktion 
(Bonney mfl. 1999). Med ett dragande system försöker man minska MIA och därmed frigöra 
kapital. Typiskt för en tryckande produktion är att införa material till produktion och 
producera med full kapacitet för att tillverka mot lager som är färdiga för leverans. 
Informationsflödet mellan operationer sker oftast via lagertillgänglighet för att fylla ut 
buffertar. Detta arbetssätt lämpar sig bäst vid massproduktion där leverans till kund sker 
ofta utan många produktvarianter. Det är dock riskfyllt att arbeta på detta vis, fler 
flaskhalsar uppstår då alla operationer inte kan arbeta i samma takt.  
 
Det dragande systemet arbetar med att eliminera slöserier, delen som påverkas betydligt 
beroende på ifall det är ett tryckande eller ett dragande system är ledtiden (Black, 2008). 
Faktorer inom ledtiden behandlas på olika sätt, främst informationsfördelningen, inom 
tillverkningsprocessen.  
 
Målet med att skapa ett dragande system är att skapa ett flöde där en enhet skapas i takt till 
kundens efterfrågan och inte till ett centrallager. Fördelarna med att arbeta på detta vis är 
många, kortare leveranstider, slipper onödiga transporter och lager. Det är även fördelaktigt 
då problem upptäcks snabbare ifall flödet stoppas. Skulle det exempelvis uppstå ett problem 
vid slipningen stoppas hela flödet för att undersökas och korrigeras. Detta minskar även 
risken för skador och olyckor inom flödet.  
 
Att arbeta med Lean production kräver ett samspel mellan olika metoder och 
arbetsmodeller som finns att följa. Ett dragande system knyter samman dessa 
metoder/modeller så de tillsammans skapar ett jämt flöde. Det är inte nödvändigt att 
använda samtliga modeller/metoder utan man kan arbeta med vissa av dem tills det 
önskade flödet uppnås. De olika modellerna och metoderna som kan användas som 
hjälpmedel inom Lean production samt punkter som man bör ta hänsyn till är följande (Asay, 
2002): 
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 Total productive maintenance (TPM), fokuserar på förlorad tid och kostnad som 
orsakas av oplanerade driftstopp. 
 

 Ställtider, fokuserar på att reducera tider för omställningar av maskin och vertyg 
mellan olika produkter. 

 

 Metoder för att minska defekta produkter som leder till onödiga kostnader och 
förlorad tid. 

 

 Kanban, ett verktyg som ingår i det dragande systemet som används för att 
bestämma produktionstakten vilket resulterar i eliminerade slöserier. 

 

 Standardisering, en väsentlig del som syftar till att arbetade med metoder som är 
välkända för samtliga involverade, exempelvis 5S. 

 

 Jidoka (mänsklig automation), möjligheten för operatörer att stoppa produktionen 
för att förebygga fel. 

 

 Satsa på att ständiga förbättringar för att minska lager, ledtider, icke-värdeskapande 
och väntetider.  

Kanban och Supermarket 
Kanban är ett system eller en arbetsmetod som används inom TPS, ordet kanban 
betyder kort på japanska. Målet med att arbeta med kanban är att försöka arbeta med 
JIT produktion. Henderson menar att kanban är ett informationsflöde som hanterar 
produktionen genom att förse rätt antal komponenter till varje process i produktionen 
under rätt tidpunkt. Dagens traditionella arbetssätt vid produktionsplanering är att 
produktions- och order -planerare oftast planerar ut order genom att estimera tider och 
anta kommande order. Kanban systemet motbygger detta genom att använda ett 
dragande system för att planera order. Information om hur mycket som bör planeras 
skickas tillbaka i produktionen från framgående operation. På det sätt tillverkas endast 
det som är efterfrågat. (Asay,2002) 
 
Att arbeta med Kanban har många fördelar och ett av dessa är att systemet reducerar 
MIA. Allt påbörjat arbete samt det som arbetas för tillfället räknas som material i arbete. 
Det är tillverkningsprocesserna uppströms som informerar tidigare operation om vad 
som bör produceras. Detta leder till att överflödig produktion inte sker samt att rätt 
mängd material är i arbete. Vilket senare inte bara leder till ekonomiska och 
tidsrelaterade besparingar utan även besparingar i form av arbetsytor och lager. Claudio 
och Krishnamurthy menar i sin artikel ”Kanban-based pull systems with advance 
demand information” att kanban är ett system som kontrollerar MIA i verkstadsgolvet 
genom att man sätter bestämda lagerstatus mellan operationsprocessen. Vidare menar 
författarna att kanban kommer att leda till minskade ledtider och förbättrad 
kundservice.  
 
Däremot sätts det press på maskinparkernas kapacitet, för att kunna erhålla optimala 
tider utan stopp och kortare ställtider krävs det bättre maskiner. Organisationen bör då 
investera i maskiner för att korta ner totala ledtiden eller arbeta emot lager. Då man 
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arbetar med kanban eliminerar man inte samtliga lager i produktionen utan man 
arbetar med mellanliggande små lager. Kanbansystemet eftersträvar ett minimum av 
material i arbete för att undvika lager samt onödiga förflyttningar mellan maskinerna.  
 
Många företag idag tacklar problem som har med kundefterfrågan att göra, okunskap 
om kundkretsen kan både leda till stopp samt överproduktion. Då man under estimerar 
kundefterfrågan tillverkas inte det som efterfrågas och hela organisationen bör 
överarbeta för att nå målen. Det vanligare scenariot är överproduktion, de flesta företag 
överproducerar produkter och får sedan förvara dessa i centrallager. Tillverkar man 
dock enligt JIT så tillverkas endast det som behövs vilket leder till överproduktion och 
överarbete undviks. Kanbansystemet visualiserar klart och tydligt vad som behövs 
tillverkas mellan processerna i tillverkningskedjan. (Singh m.fl 1990) 
 
Kanban är alltså ett system för att visualisera hur mycket material som behövs vid en 
operation och var det är på väg i produktionskedjan. För att kunna utnyttja kanban i 
tillverkningskedjan krävs det att flödet för den specifika artikeln är ett dragande system. 
Med ett dragande system menas att operationer uppströms tillverkar endast det 
material som behövs vid operationerna nedströms. Det krävs alltså information för 
vardera artikel för att kunna använda detta system. Exakta antalet och hur långa 
processtider en viss artikel har är viktiga faktorer. Då finns informationen vid varje 
operation och kan sedan förmedlas vidare till efterliggande. Målet med att arbeta på 
detta vis är att åstadkomma ”just-in-time” produktion där endast det som behövs 
produceras. Vilket även resulterar i att det optimala nås med kanban, vilket är noll 
kanban i produktionskedjan. Då man inte har några kanban att arbeta med har man 
eliminerat mellanliggande lager och därmed minskat material i arbete. (Asay, 2002) 
 

Regler för Kanban  
Regel 1 Operationer nedströms drar önskade objekt från tidigare operationsprocesser 

Regel 2 Uppströms processer producerar endast det som önskas 

Regel 3 Endast felfria produkter sänds till nästa process 

Regel 4 Produktionsutjämning bör upprättas 

Regel 5 Kanban signalen följer objektet genom produktion 

Regel 6 Antalet Kanban minskas över tiden  
Tabell 1. Regler för Kanban (Asay, 2002) 

 
Det finns olika sorters kanban att arbeta med beroende på var fokusområdet ligger. Det 
finns huvudsakligen två typer av kanban, transportkanban och produktionskanban. 
Transport kanban är de kanban som förklarar var en order är på väg i en produktion. 
Dessa kanban förklarar även vad tidigare operationer är för ordern. Inom denna typ 
finns det två underliggande kanban sorter. Leverantörkanban är givna till leverantörer 
för att visa behov på material för en viss order. Vilket resulterar i att företaget får de 
material dem behöver när de behöver det. Den andra typen är ”withdrawl” kanban och 
används mellan olika tillverkningsprocesser i produktionen. De används för att visa 
behov på material vid en viss operation. Det är ”withdrawl” kanban som drar material 
från operationerna uppströms till de med behov nedströms i produktion.  
 
Produktion kanban är den andra typen av kanban som existerar och även denna delas 
upp i två ytterligare sorter, produktionsbeställningskanban och signal kanban. Inom 
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denna grupp fås information för specifika processer. Produktionsbeställningskanban 
fungerar tillsammans med ”withdrawl” kanban, då dessa förmedlar material omkring i 
produktionen ser ett produktionsbeställningskanban till att det finns material att 
tillverka. Dessa kanban kan ses som genereringskort som talar om när mer material 
behövs in i produktionen. De ersätter order då de färdigställs i produktionen med med 
en withdrawl kanban. Signal kanban visar däremot på ändringar vid en specifik 
produktionsprocess. Sker exempelvis ett stopp eller ett verktygsbyte vid en process kan 
de signaleras med ett signal kanban.  
 

 
Figur 6. Olika typer av Kanban (Asay, 2002) 

 
Det är viktigt att informationen kring materialflödet kartläggs och att alla parametrar 
som behövs används vid beräkningen. De huvudsakliga parametrarna som bör 
fastställas är artikelns ledtid och dess efterfrågan. De ytterligare faktorerna beror på 
produktionens uppbyggnad och batchstorlekarna av en order. Därefter kan antalet 
kanbankort beräknas. Det är dessa kanbankort som styr artikeln produktion och de 
bestämmer var i tillverkningskedjan artikeln rör sig.  Det finns många sätt att beräkna 
antal kanbankort som krävs men det mest generella och använda presenteras nedan, ur 
Lagerstyrningsakademins beräkningar: 
 

 

 
 = efterfrågan per dag 

LT = ledtiden i dagar 
α = säkerhetsfaktor 
LBK = lastbärarkvantitet, dvs det antal styck som avses finnas i varje lastbärare 

Värdeflödesanalyser (VFA) 
Värdeflödesanalys är ett verktyg inom Lean production som används för att visualisera flödet 
inom produktion. Dagens produktionsanläggningar kan vara extremt komplexa med många 
faktorer som spelar in. Med en VFA kan man kartlägga bland annat relationer, 
arbetsområden, slöserier och hela produktens livscykel från råmaterial till kundleverans. 
Genom kartläggningen kan man enkelt skåda problem som dyker upp till ytan och starta 
utredningen för att åtgärda dessa. Quarterman och Snyder (2006) menar att den värdefulla 
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kunskapen av VFA är under kartläggningen. Information som man tidigare endast har tagit 
del av och inte upplevt ute i produktionen kan skådas. Verkliga tillverkningstider kan även 
skådas istället för endast de planerade. Det är då man får en bättre insikt i hur man arbetar 
idag och hur flödet faktiskt fungerar. Man kan dock även få ut en hel del viktig information 
från den färdiga kartläggningen där kan tydligt se vilka som är de värdeskapande 
aktiviteterna och vilka processer som bör utvecklas.  
 
VFA är direkt beroende av att man själv går ut på produktionsanläggningen mäter, tar tider 
och skådar flödet. Detta är en ”papper och penna”-metod som är enkel att använda. 
Material och informationsflödet kartläggs först i en nulägesanalys för att sedan förbättras 
och utvecklas till ett framtidsläge. Till detta skrivs en handlingsplan utifrån hur man från 
nuläget skall kunna nå framtidsläget. VFA har standardiserade symboler för hur nu- och 
framtids –läget ska visualiseras  och ett exempel på en VFA med en nulägesanalys samt ett 
förbättrat läge följer nedan: 
 

 
Figur 7. VFA nuläge (Axelsson von J (2011)) 
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Figur 8. VFA framtidläge (Axelsson von J (2011)) 

 
När det talas om flöden inom en VFA är det inte bara materialflödet som följs, man 
analyserar även hur informationsflödet i produktionen uppför sig. Detta kan bilda en väldigt 
komplex VFA då man studerar samtliga artiklar i processen. Alla artiklar följer oftast inte 
samma material- eller informations –flöden och att visualisera dessa i samma VFA kommer 
göra det komplicerat att följa produktionsflödet. Därför bör man utföra en VFA per 
produktfamilj/process, detta hjälper till att bryta ner informationen och gör det enklare att 
studera det som sökt. (Rother & Shook, 2008) 
 
Värdeflödesanalysen ger en överskådlig bild över exempelvis en artikel i en produktfamilj 
eller en given tillverkningsroute. Det är den som kartlägger som får mest kunskap om 
helhetssynen, därav är det viktigt att man själv försöker sig på en värdeflödesanalys. Det är 
enklare att peka på problem som uppstår och åtgärda dessa. Inte bara problem inom 
tillverkningsprocesser kan skådas man kan även se hur informationsflödet i företaget 
fungerar och om detta behöver optimeras. VFA är ett kraftfullt och väldigt enkelt verktyg 
som kan användas för visualisering. Med en kartläggning kan fokusområdet väljas för att 
sedan optimeras, detaljeringsnivån av arbetet kan även väljas.  

ExtendSim 
ExtendSim är simuleringsprogrammet som använts för att visualisera produktionen i detta 
arbete. Redskapet används för att enklare skåda produktionen och flödet för att finna hur 
operationsprocesser är sammankopplade samt deras påverkan på varandra. Modellen byggs 
upp med hjälp av block som representerar olika delar i produktionskedjan. ExtendSim har 
förbestämda block för att representera dessa aktiviteter i produktion såsom buffert, 
väntetider och maskinblock. Dessa block kopplas samman på så sätt att de ger en realistisk 
simulering av produktionen.  
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Med ExtendSim kan man enkelt identifiera problemområden som både finns idag och som 
kan komma att uppstå vid implementering av ändringar. Ytterligare en fördel är att man 
enkelt kan optimera resultat och förstå varför operationer beter sig som de gör med en 
simulering. Att arbeta med ExtendSim är även väldig kostnadseffektivt då ändringar kan 
visualiseras innan de implementerats och deras effekt på produktionen märks tydligt. 
Förändringar i produktionen behöver inte längre göras före en simulering utförts för att få 
veta dess inverkan.  
 
Användaren kan även välja i vilken utsträckning programmet ska användas. Finner man allt 
man behöver i de förprogrammerade ExtendSim blocken går de bra att använda dessa. 
Skulle däremot användaren känna att brist på block för att förklara en aktivitet i dess 
produktion så finns det möjlighet att programmera egna aktivitetsblock. Då man användaren 
själv välja vad blocket ska representera, innehålla samt dess interface. Den finns även fyra 
olika versioner av ExtendSim att välja emellan beroende på användningsområde, dessa är 
(ExtendSim, Products): 
 

 ExtendSim CP 

 ExtendSim OR 

 ExtendSim AT 

 ExtendSim Suite 
 
Under denna studie användes ExtendSim CP vilket är den vanligaste av de fyra versionerna 
och används för att simulera kontinuerliga flöden. Simuleringen som utfördes är en form av 
diskret simulering vilket innebär att mellan operationsprocesserna är det statisk ändring och 
inom varje operationsprocess sker en diskret händelse. En diskret händelse visar på att 
operationsprocessen förändras vid olika tidpunkter då exempelvis olika order och därmed 
olika artiklar produceras i operationen (Hagelberg R, 2011). ExtendSim är även väldigt 
användarvänligt med Excel, som också använts under denna studie. Med Excel kan man 
bland annat mata in startvärden eller förse samtliga processer i simuleringen med 
information.  
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Nulägesanalys 
Nulägesanalysen förklarar hur Sandvik Coromant arbetar i dagsläget med tillverkning av 
hårdmetallskär.  

 

Planeringssystem och orderfördelning 
Arbetsmetodiken idag bygger på att planera materialflödet i produktionen genom att styra 
MIA samt kapacitetsberäkna mot tillverkningslinjer. Tillverkningslinjerna representerar ett 
specifikt flöde genom produktionsanläggningen, samtliga produkter inom samma t-linje skall 
följa samma produktionsflöde. Totalt finns det cirka ett 40-tal tillverkningslinjer och dessa 
används i olika utsträckning vid produktionsenheten i Gimo (Paulo Sinigaglia, GHP). 
Kapacitetsberäkningen av t-linjer beror på orderstorlek, operationen och dess tillgänglighet i 
produktionen.  Då produktionsanläggningen är komplex och flödet ser olika ut beroende på 
produkt typ har t-linjer införts. Prognoserna som används för att styra MIA i produktionen 
bör tillverkas med hjälp av att studera antal levererade komponenter, antal order i 
produktion samt lagerstorlekar.  
 
Produktionsplaneringen av MIA sker både veckovis och periodvis med generering av order 4 
gånger/vecka (Kjell Sundmark, GHP). Produktionsanläggningen tillverkar främst produkter till 
centrallagret och en del order är specialorder från kunder som är tailormade. Special- och 
tailormadeorder är de order som är specialanpassade efter kundens behov. Kunden kan själv 
välja geometri och egenskaper på skäret som specialutformas för dess användsningsområde.  
 
De centrallager som enheten i Gimo tillverkas till är de i Holland, USA och Singapore (Paulo 
Sinigaglia, GHP). Uppföljning av dessa produktionsplanerings rapporter sker dagligen via 
flödesrapporter. I dessa flödesrapporter framgår en jämförelse mellan den dagliga 
planeringen och avrapporterade orderkvantitet för vartdera produktionsavsnittet(Paulo 
Sinigaglia, GHP). Periodvis följs även arbetet upp med centralplaneringen i Sandviken där 
produktionsplanerna justeras inför kommande period. 
 
Order sätts ut till pressningskuren som sedan distribuerar dessa order efter tillgänglighet av 
maskinparken (Stefan Eriksson, GHP). Det är även i pressningskuren där beställning av 
råmaterial sker, bredvid hårdmetallsanläggningen finns en pulverfabrik som förser denna 
produktionsenhet med råmaterial. Utöver information om artikeltyp och batchstorlek 
tilldelas varje order en prioritering. Denna prioritering förklarar vilka order som ska 
produceras först i fabriken samt vad för typ av order det är. Prioritering och prioriteringstyp 
framgår i tabell 2 nedan. Alla order börjar med en viss prioritering med denna kan även 
ändras beroende på belastningen i produktion. För standardorder höjs prioriteringen på 
grund av brist på artikeln i centrallager. För specialorder och tailormade höjs prioriteringen 
på grund av beräknat leveransdatum för kunden. Dessa order kan påskyndas på grund av 
antingen försenade leveransdatum eller för att kunden vill påskynda leveransen.  
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Prioritet Order typ 

1 Expressorder 

 

2 Prioriterad utvecklings order 

3 - Kundorder brådska 
- Lageruppbyggnads order 
- Försenad/på väg att bli försenad specialorder 
- Utvecklingsorder för prioriterade projekt 

4 Lageruppbyggnadsorder 

5 Tailormade kundorder 

6 Normal utvecklingsorder 

7 Lagerpåfyllnadsorder, låg nivå 

8 Normal specialorder 

9 Normal lågerpåfyllnadsorder 

Tabell 2. Prioriteringsystemet i Sandvik. (Kjell Sundmark, GHP) 

Ändring av prioriteringen sköts både manuellt och automatiskt genom 
produktionssystemprogrammet som används GSS. Det manuella arbetet sköts då det är 
specifika operationer som behöver prioritera upp en order för att de exempelvis har brist av 
order vid denna operation eller brist på material för att fylla ut en charge i PVD eller CVD. 
Det är den planeringsansvariga för denna operation som prioriterar upp ordern manuellt. 
Automatiska ändringar sker genom GSS via kapacitetsberäkningar genom att jämföra 
leveransdatum och orderns tillstånd i nuläget. För standardorder uppdateras GSS med 
information för hur lagerstatusen i centrallagret ser ut. För specialorder och tailormade 
studeras leveransdatumet för att avgöra om leveransdatumet nås. GSS får sin information 
om orderns status ute i produktion genom GSSII vilket är ett rapportsystem med 
användarvänligt interface. 
 
Då prioriteringen ändras för en order ändras kötiden för samtliga order som blir påverkad av 
den ändrade. Skapas för många högt prioriterade order samtidigt i produktionen kommer 
bufferttider för de oprioriterade att vänta ännu längre. Det gör att order som redan har 
långa ledtider får ännu längre ledtider. Den totala ledtiden för detta skär kommer öka i 
dokumentationen då den totala ledtiden beräknar medeltiden av samtliga order med detta 
skär över en period.  
 
Ställtiderna för maskinerna i många delar av produktionen är i dagsläget höga på grund av 
den moderna teknologin som används. Detta leder till att operatörer försöker undvika 
onödiga byten mellan olika verktyg för att spara tid. Flera order med samma verktyg brukar 
köras efter varandra för att undvika verktygsbyten. Detta arbetssätt påverkar dock 
prioriteringssystemet. Order som är högre prioriterade än andra kan ibland bli stående då 
ställtiderna är för långa. Detta gäller inte då man en expressorder genererats, arbetsledarna 
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ser till att denna order blir prioriterad före alla andra. Även order som redan körs i en maskin 
kan avbrytas till följd av en express order.  

CCPLN och tillverkningslinjer 
Ett CCPLN är ett sexsiffrigt nummer som förklarar kostnadsställe per planeringsgrupp, CCPLN 
står för ”Cost Center Planning” (Paulo Sinigaglia, GHP). Detta nummer används i ekonomiskt 
och planeringssyfte. De tre första siffrorna förklarar vilken avdelning detta CCPLN tillhör och 
de tre sista siffrorna är vilken maskin/maskingrupp artikeln produceras i denna avdelning 
(Barbro Falk, GHP). En avdelning kan alltså ha flera CCPLN då de har många maskiner i 
avdelningen, dock är de tre första siffrorna alltid samma inom avdelningen. För varje 
kostnadsställe per planeringsgrupp beräknas kostnaden i kronor/timme. Det hjälper 
ekonomiavdelningen att hålla koll på hur den ekonomiska fördelningen mellan avdelningar 
och maskiner ser ut. Ur planeringssyftet används CCPLN för att följa en artikels 
produktionsväg från pressning till packat skär. Dessa finns angivna på orderlistan för en 
artikel, med CCPLN kan man inte bara avläsa vilken avdelning befinner sig i utan även vilken 
maskin.  
 
Till början arbetade man med endast ett givet antal CCPLN som förklarade avdelningarna 
och maskinerna i produktion. Det upptäcktes senare att fler CCPLN behövde anges för att 
kunna urskilja vilka artiklar som kan användas i vilken maskin. Det skapades då fler CCPLN för 
att kunna denna information. I dagsläget är det dock så många nya kostnadsställen per 
planeringsgrupp att de inte är lika enkla att kontrollera. Medarbetarna kan med dess 
erfarenhet enkelt urskilja vilka som är de gamla och vilka som inte används idag. I systemet 
är både de gamla och de nya CCPLN blandade och behöver i dagsläget sorteras för att 
utesluta de som inte används idag.  
 
Tillverkningslinjer är ett annat sätt för GH i Gimo att kartlägga flödet för deras artiklar. 
Tanken med en tillverkningslinje är att det ska förklara ett unikt flöde genom 
tillverkningsprocesserna. Arbetet med tillverkningslinjer har däremot ändrats genom åren. 
GH levererar årligen nya artiklar och kunder kan även specialbeställa skär. Detta resulterar 
att fler och fler unika flöden skapas. Även nya tekniker och fler maskin har tillkommit till 
produktionsanläggningen vilket gör att fler tillvekningslinjer krävs för att förklara flödet. 
Detta har resulterat i fler tillverkningslinjer än vid början av arbetet och dessa 
tillverkningslinjer kan ibland vara väldigt lika. Skär med liknande men inte identiska 
tillverkningslinjer kan ha samma tillverkningslinje. I dokumentationen står det att det är 
samma tillverkningslinje för dessa artiklar men studeras orderlistan ser man att flödet inte är 
identiskt. 
 
Det största problemet med tillverkningslinjerna idag är att de inte längre följer det unika 
flödet som det skulle ha gjort från början. Detta har medfört att planeringsgruppen inte 
längre kan planera optimalt mot dessa tillverkningslinjer. Tillverkningslinjerna representerar 
inte längre det verkliga flödet för en artikel. Vilket inte återspeglar den verkliga kapaciteten 
per maskin enligt tillverkningslinjerna. Problemet leder även till att dokumentationen inte 
uppdateras korrekt. I vissa fall dubbeldokumenteras en linje då fel artikel hamnar under fel 
tillverkningslinje och i andra fall återspeglas inte flödet tack vare den givna 
tillverkningslinjen. Dokumentationen gällande den korrekta vägen för en tillverkningslinje är 
inte lätt tillgänglig information det är istället givet pga arbetarnas långa erfarenhet. Vilket 
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leder till att närmast liknande tillverkningslinje blir vald för nya artiklar i produktionen istället 
för att se vilken som visar det unika flödet.  
 
För att konstatera detta presenteras tillverkningslinje 961 i figurerna nedan. Denna 
tillverkningslinje visar på att flödet inte längre är unikt för linjen. I figur 9 presenteras 
slipmaskinerna Slip1 och Slip2 efter ämneskontrollen och skär med detta flöde ska genomgå 
PVD beläggning. Medan i figur 10 är det fortfarande PVD beläggning med Slip3 som 
slipmaskin. I figur 11 är det Slip4 och Slip2 som används i slipområdet och beläggningen är 
istället CVD. Att det är olika beläggningsprocesser inom en tillverkningslinje är vanligt då 
beläggningsprocesserna sågs som en då tillverkningslinjerna utformades. Dock är det skulle 
slipområdet vara unikt för denna tillverkningslinje då olika slipmaskiner utför olika typer av 
slipning. 

 
Figur 9. Flöde 1 över t-linje 961 

 

 
Figur 10. Flöde 2 över t-linje 961 

 

 
Figur 11. Flöde 3 över t-linje 961 

Pressning Sintring Ämnes Slip1 Slip2 

Rengöring PVD-Bull PVD PloPVD Packning 

Pressning Sintring Ämnes Slip3 

Bull-PVD PloPVD PVD Packning 

Pressning Sintring Ämnes Slip4 Rengöring 

Slip2 Tilda Bull-CVD Chargering CVD 

Dechargering Bulldog Packning 
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Lågfrekventa beläggningsprocesser 
De lågfrekventa beläggningsprocesserna i GH är definierade som processer som inte körs så 
ofta i beläggningsugnarna. Det finns två typer av beläggningstyper: CVD och PVD. Inom varje 
beläggningsprocesstyp finns det ungefär ett 20-tal beläggningsprocesser (Paulo Sinigaglia, 
GHP). Vissa av dessa beläggningsprocesser körs dagligen och andra körs inte lika ofta. Den 
finns inte en speciell standard för att förutspå ifall en beläggningsprocess är lågfrekvent. Det 
bygger helt enkelt på hur många charger som tillverkats inom beläggningsprocess. 
Anledningen till brist på definition beror på vilka skär som tillverkas årligen. Det beror på 
kundförfrågan och brist på material i centrallager. Vilken beläggningsprocess ett skär ska 
beläggas med ändras alltså över tiden.  
 
Då detta arbete utfördes studerades fyra lågfrekventa beläggningsprocesser, två inom varje 
beläggningstyp. Dessa presenteras i tabell 3 nedan. 
 

Beläggningsprocess Beläggningstyp 

P1 PVD 

P2 PVD 

C1 CVD 

C2 CVD 
Tabell 3. Beläggningsprocesserna studerade i arbetet 

För att visa på ett exempel på vad som kan definieras som lågfrekventa 
beläggningsprocesser har ett villkor blivit satt för att studera data. Villkoret är studera 
samtliga charger inom ett år och utse vilka beläggningsprocesser som levererat lägre än 1 
charge/vecka (Paulo Sinigaglia, GHP). Detta är gjort för att underlätta vid 
planeringsavdelningen så att man enkelt kan skåda vilka som är standardprocesser och 
urskilja de lågfrekventa. 
 

 
Figur 12. Beläggningsprocesser inom CVD 
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Värdena som användes för att kalkylera ut antalet levererade charger för en vecka är 
avrundade värden. Det kan ur tabellen läsas som att process 1 och 2 inte har levererat några 
charger alls dock är det inte fallet. Vid avrundningarna var värdena så små att de inte kan 
avläsas i figur 12.  

 

 
Figur 13. Beläggningsprocesser inom PVD 

Problemområden vid lågfrekventa beläggningsprocesser 
En stor nackdel med de lågfrekventa är de långa ledtiderna som medförs för att fylla en 
charge. Vid chargeringen kan olika order blandas för att uppfylla kraven för att fylla en 
charge. Det är olika batchstorlekar och olika artiklar i alla order. Batchstorleken talar om för 
hur mycket som krävs för att fylla chargen. Att det är olika artiklar gör att det krävs olika 
arbetsmaterial för att chargera. I dagsläget genereras order beroende på vilken 
tillverkningslinje de tillhör och detta försvårar för beläggningsprocesserna. Det leder till att 
artiklar med olika beläggningsprocesser genereras näst intill dagligen. Det gör att man bör 
planera vid chargeringen för att se till att det finns tillräckligt med material tillgängligt. 
 
De långa ledtiderna som de lågfrekventa beläggningsprocesserna har beror oftast på en låg 
prioritet på ordern. Vilket resulterar i att skär med lågfrekventa beläggningsprocesser blir 
stillastående i buffertar under en längre tid. Order med högre prioritet produceras snabbare 
och medför till förhöjd ledtid till de lågfrekventa. Detta i sin tur leder till en förhöjd snittid av 
ledtiden för hela produktionen. Studerar man även enskilda chargers ledtider kan man 
konstatera att de är väldigt höga.  
 
Att generera order med lågfrekventa beläggningsprocesser som ett av tillverkningsområde 
bör göras vaksamt. Dessa order borde endast genereras då de finns behov för denna typ av 
process. Det är inte något som görs idag och detta höjer buffertiderna för 
produktionsanläggningen. Skär som beläggs med de lågfrekventa processerna förlänger 
buffertiderna då de väntar på att bli passerade till efterliggande operation. Ju längre dessa 
order står i buffertar desto mer nya order blir genererade och man får högre material i 
arbete. Högt material i arbete är onödigt bundet kapital och risken för defekta skär i 
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produktion ökar. Kontrolleras dessa order kommer det resultera i lägre ledtider och MIA för 
hela produktionen i Gimo.  
 
Ytterligare en nackdel med chargering av dessa processer är att det inte finns tillräckligt med 
material under rätt tid. Istället måste man vänta för att kunna fylla hela chargen. Problemet 
är både kostnadsineffektivt och inte produktivt för företaget. Beslut kring ifall man vill fylla 
ut en charge med skrot för att få en full charge eller om man väntar på order måste tas. En 
ekonomisk förlust sker då man fyller ut med skrot. Båda beläggningsprocesserna PVD och 
CVD är en av de dyraste operationerna i tillverkningskedjan. Väntar man istället på fler order 
förloras det tid och order kan bli försenade. Även möjligheten att skären förstörs vid väntan 
är en risk som tas då man väljer detta beslut.  
 
En studie gjordes för samtliga rapporterade charger för de lågfrekventa 
beläggningsprocesserna studerade i detta arbete under år 2012. Detta för att kunna se hur 
dessa problemet speglades i år 2012 charger. För PVD behövs det 27 träd för att fylla en 
charge i en ugn. Det rödmarkerade i figur 14 representerar de som blivit chargerat med skrot 
och specialorder/tailormade för att nå 27 träd. Många special- eller tailormade -order i en 
charge leder till att ledtiderna kan ses som lägre fram till chargeringen. Då man har 
specialorder eller tailormade påskyndas chargen för att levereras till kund. Oftast leder det 
till att order med denna beläggningsprocess prioriteras upp och för hinna med specialordern 
till chargeringen. Nackdelen med dessa charger är att de ger missledande siffror då man 
studerar ledtiderna. Det blir även mycket svårare att planera mot dessa charger. Det är svårt 
att ha framförhållning och planera dessa charger då tailormade eller specialorder ingår.  
 

 
Figur 14. PVD chargering år 2012 (Paulo Sinigaglia, GHP) 

 
Detta kan även visas då man studerar en specifik charge som innehåller tailormade 
produkter. Ju fler specialorder den innehåller desto lägre blir ledtiden. Studeras den totala 
ledtiden över PVD kan man urskilja följande värden: 
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Process Medelsnitt TMT Standardavvikelse  

P1 
P2 

10 
13 

19 
12 

Tabell 4. Genomsnittliga ledtider för P1 och P2  

Både för P1 och P2 är ledtiderna låga för att var lågfrekvent beläggningsprocesser, båda 
dessa har en standardavvikelse på 19 respektive 12 dagar. Man kan därmed dra slutsatsen 
att ju längre ledtid en produkt inom en lågfrekvent beläggningsprocess har desto fler 
standardorder innehöll chargen som denna order producerades inom.  
 
För att chargera i en CVD process krävs det 42 lastbärare för varje att fullgöra en charge. 
Inom CVD är det mindre specialorder och tailormade för beläggningsprocessen C1. Där visas 
den höga ledtiden tydligt med 27 dagar som genomsnitt, se tabell 5. Den andra 
beläggningsprocessen som studerades, C2, visar dock fortfarande låga värden. Detta beror 
på de som förklarades tidigare med många specialorder och tailormade i chargen. C2’s 
standardavvikelse är låg vilket tyder på låg genomsnittstid inom chargen och därmed många 
specialskär i denna. Genom att studera alla charger levererade inom CVD kunde det utskiljas 
att totalt användes 3,5% skrot som genomsnitt i en charge. 

 

Process Medelsnitt TMT Standardavvikelse  

C1 
C2 

27 
13 

11 
8 

Tabell 5. Genomsnittliga ledtider för C1 och C2 

Totalt sätt sker det en trade-off inom chargeringen. Valet man står emellan är att antingen 
öka prioriteringen för order så att rätt material når chargeringen snabbare eller att fylla ut 
charger med skrot. Görs detta påverkas resten av produktionen, orderna med lågfrekventa 
beläggningsprocesser påskyndas medans resterande får ökade bufferttider. Dock leder detta 
till ökad produktivitet vid chargeringen. Väljer man däremot att fylla ut chargerna med skrot 
så är det kostnadsineffektivt men man lyckas leverera ordern snabbare. 
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Produktionsflödet och VFA 
Produktionsflödet representerar produktionsanläggningens operationsprocesser, därefter 
presenteras en värdeflödesanalys över en av beläggningsprocesserna. 

Pressning 
Pressavdelningen är starten av produktionsflödet vilket ställer höga krav på produkterna 
som pressas. Det är viktigt att produkterna efter denna produktionsprocess kvalitetssäkras 
då det är de som skall behandlas i efterliggande operationer. Vid pressningen används två 
typer av pressar, hydrauliska och mekaniska pressar.  
 
Det är fler hydrauliska pressar på grund av deras noggrannhet och kraft. De mekaniska 
pressarna har använts under en tid vilket har medför slitage som leder till stor spridning och 
icke repeterbara press kurvor. Därav föredras pressning främst i de hydrauliska pressarna, 
dock pressas det fortfarande ämnen i de mekaniska eftersom att de är inom 
toleransgränserna. I presskuren planeras order ut som skall pressas, det är operatörerna 
som avgör i vilken ordning de ska pressas. De följer dock det Sandviks interna 
prioriteringssystem bland annat för att speciella kundorder skall levereras före leveranser till 
centrallager. Ytterligare faktorer som påverkar vilken order som kan pressas är tillgänglighet 
av pulvertyp och pressverktyg. (Hans Westlind, GHB). 

Sintring 
Processen efter pressning är sintring vilket är en tillverkningsprocess bland annat ämnad för 
att öka skärets hårdhet. Färdigpressande skär med rätt önskad form anländer till 
sintringsprocessen. Sintring sker under höga temperaturer för att öka diffusionen i 
materialet som leder till sammanfogning av partiklarna. Den höga temperaturen medför 
rörelse i materialets partiklar, rörelsen medför till kollision och ämnets partiklar förenas ihop 
och blir starkare. I Gimo utförs olika sintringsprocesser beroende på önskat material och 
hårdhet av skär. Vid körning av en sintringsprocess i en ugn kan flera order blandas ifall de 
har samma sintringsprocess. Detta ställer höga krav på planeringen inför sintringen.  
 
Beräkningarna som vänds vid sintringen är att det tar ungefär 20 timmar för att en 
sintringsprocess ska förädlas. I detta värde är chargering, sintring och kylning inräknat. En 
sintringsugn tar i genomsnitt 30 000 skär/process dock varierar denna siffra beroende på 
skärets storlek och batchstorleken för ordern.  

Ämneskontroll 
Ämneskontrollen den efterliggande operationen efter sintring. Vid denna operation 
kontrolleras de skär som pressats och sintrats (Peter Eklund, GHP). En ytkontroll likaså en 
inre kontroll av skärets material görs för att säkerställa en god kvalitet och förhindra att 
ytterligare bearbetning sker på defekta skär. Exempel på defekter som kan upptäckas vid 
ämneskontroll sprickor, porer och dålig hållfasthet i materialet. Vid en allmän ämneskontroll 
kontrolleras ett antal skär beroende på orderns storlek och vilken typ av artikel det är som 
ska granskas. Upptäcks ett fel i ett av dem skär som kontrolleras avsynas hela ordern och 
felrapporteras för att omarbeta artiklarna.   
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Slipning 
Inom slipningen finns det många typer av slipningsprocesser som genomförs i Gimo. Det 
finns totalt två stora slipområden i fabriken, ett med vanliga slipoperationer och ett hemligt 
rum. I det hemliga rummet finns endast specialutvecklade maskiner som använder 
avancerade slipmetoder. De flesta skär genomgår slipning andra blästras och beläggs endast 
efter sintring. Anledningen till att man slipar hårdmetallskären är för att åstadkomma rätt 
form och geometri på skären.  
 
Det finns olika metoder och några är följande: slipning planslipning, periferislipning, 
profilslipning och slipning av skäreggen. Den allra vanligaste slipoperationen är planslipning 
vilket kan göras både enkelt och dubbelsidigt (Roger Jansson, GHG). Då man planslipar skär 
sker det oftast i batcher, man slipar en hel tallrik med skär på en gång. De mer avancerade 
slipmetoderna såsom periferislipningen eller profilslipningen sker på ett skär åt gången. De 
mer avancerade slipmetoderna tar då längre tid att utföra. Slipningsområdet är den 
operation i flödet som tar lång tid och är fullt belastad. Det är även långa ställtider vid detta 
operationer. Efter slipningen tvättas skären för att få bort skärvätska och rengöra skären för 
efterkommande operationer. 

Eggavrundning och efterbehandling 
Innan och efter beläggningsprocesserna ytbehandlas skären via fyra olika 
ytbehandlingsmetoder beroende på vilken yta som ska åstadkommas. De fyra olika 
ytbehandlingarna som används på GH är våtblästring, torrblästring, borstning och 
efterbehandling med blästring. Våtblästringen är den mest använda av ytbehandlingarna och 
det finns två stora maskinparker för detta, en för CVD och en för PVD. Dessa två 
maskingrupper delar även maskinkapaciteten ifall den ena gruppen är fullt belagd. Vid 
våtblästring sätts vilken typ av ytfinhet som ska åstadkommas och maskinerna bearbetar 
flera skär samtidigt på ett nät (Robert Ek, GHZ).  
 
Torrblästring är en operation som tar lite längre tid än våtblästring då det är en annan typ av 
teknik som körs och alla skär blästras på en gång. Operatörerna ställer in maskinen och 
laddar den, körningarna görs antingen enkelsidigt eller dubbelsidigt (Irene Eriksson Haas). 
Borstning är en äldre version av blästring där man eggavrundar skäret med roterande 
borstar. Den sista typen av ytbehandling används då man utfört en viss typ av ER-blästring 
innan beläggning. Skären behöver då rengöras efter CVD beläggning och då rengörs dem i 
våtblästringsmaskinerna (Bodil Lindberg, GHF).  

PVD 
Inom beläggningsprocessen PVD besprutas skäret som skall beläggas med fysikaliska krafter 
av den förångade metallen som stärker ytan. Det är molekylerna av metallen som förångas 
under vakuum och fäster på ytan. Totalt finns det ett tjugotal olika beläggningsprocess typer 
in PVD och de kan skapas i olika ugnstyper.  
 

PVD chargeringen kallas för plockning då man plockar skären på pinnar. Det finns olika typer 
av pinnar att chargera på, långa och korta. Mellan varje skär som plockas sätts distanser och 
även dessa har olika geometri. Det finns olika sätt att plocka på beroende på vilken typ av 
process det är. Antingen används pinnar med distanser eller magnettuber. På 
magnettuberna fäst skären magnetiskt på den cylindriska pinnen. Både tuberna eller 
pinnarna sätts ihop till ett träd. Dessa träd fäst på karusellen med olika delning och antal 
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våningar som sedan ska in i ugnen för att belägga skären. Operatören som arbetar vid 
plockningen vet via artikelkoden vilken typ av pinne, distans och delning man bör ha för att 
plocka. Denna information erhålls ur de interna dokumenten gällande plockning. (Urban 
Andersson, GHZ) 
 
Skär med processerna P1 och P2 beläggs i två olika ungstyper och i dessa ska det totalt 
finnas 27 träd på en karusell. Dock skiljer sig delningen åt beroende på skärets geometri. 
Finns det inte tillräckligt med material för att bilda 27 träd kan man fylla på med skrot.  

CVD 
Det är även inom chargeringen problemet för CVD uppstår, man lyckas inte fylla hela charger 
med rätt antal lastbärare. Det ryms 42 lastbärare i en charge och med en full charge fylls en 
hel ugn. I dagsläget är det operatören som fyller lastbärare, det är även dem som 
bestämmer vilken charge som skall ordnas beroende på dess tillgänglighet (Bodil Lindberg, 
GHF). De följer dock Sandviks interna prioriteringslista. Vilken typ av lastbärare som ska 
användas vid chargeringen erhålls ur Sandviks interna dokument för CVD chargering. 
Operatören anropar order med hjälp av GSSII som sedan levereras till körbanan av 
automattruckar. De kan även se hur många lastbärare en order bildar och var denna order 
befinner sig i ute i produktionsanläggningen.  
 
Operatören kan se vilken specifik process och hur länge ordern har väntat vid denna process. 
Även som PVD processen kan man köra akutorder med skrot för att fylla ut chargen det är 
dock inte produktivt. Det finns för tillfället inget tillgängligt system som kan underlätta 
anropning av lastbärare som ligger i andra processer i produktionen. Operatören får tala om 
för orderfördelarna att de är i behov av en specifik order för att komma åt lastbärarna för att 
fylla en charge med lastbärare som har stått och väntat länge. Orderfördelaren i sin tur kan 
antingen prioritera upp ordern i GSSII eller helt enkelt lokalisera ordern och tala om för de 
involverade i den processen att köra ordern snabbare då de väntar på att fylla en charge. Då 
en full charge på 42 lastbärare har packats är det redo för att skickas till ugnarna och 
beläggas. CVD har endast en typ av ugn typ och alla CVDs beläggningsprocesser kan köras i 
ugnarna.   

VFA 
Vid utformning av värdeflödesanalyserna för detta arbete valdes de fyra mest 
förekommande artiklarna inom varje beläggningsprocess. Att arbeta med 
värdeflödesanalyser kräver att tider tas ur verkligheten där order klockas inom varje 
produktionsprocess och att bufferttiderna samt bufferstorlekarna mäts dagligen. Då detta 
arbete bygger på lågfrekventa artiklar inom lågfrekventa processer var tidsramen inte 
tillräcklig för att detta skall utföras. Tiderna är istället tagna ur databasen som registrerar 
avrapporterade och levererade order. Dessa tider bygger på genomsnittet av totala 
levererade order för varje artikel mellan år 2010-2012. På grund utav sekretess skäl kan inte 
samtliga tider dokumenteras i dessa värdeflödesanalyser. Batchstorlekarna som 
representeras är även ett genomsnitt på antalet levererade för en order av artikeln. Det är 
dock redan förbestämt hur stora batchstorlekarna är för en artikel och skillnaden på 
storleken av batchen för flera order är försumbara.  
 
Den väsentliga informationen som skulle identifieras med värdeflödesanalyserna är bland 
annat bufferttiderna. Genom att studera tiderna för samtliga buffertar kan man utföra 
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förbättringsarbete för de processerna det handlar om. Det fås en bättre överskådlig bild över 
hur den totala ledtiden är fördelad över produktionsflödet. I detta arbete är inte process-, 
ställ- eller cykel -tider så väsentliga för optimering, det viktiga är att de representerar ett 
realistiskt scenario för en order. Tyngden låg det vill säga på att identifiera hur länge och var 
de största buffertarna för en artikel inom en lågfrekvent process. Med detta kan man visa att 
de lågfrekventa beläggningsprocesserna har höga ledtider genom produktionen och bör 
optimeras genom att planera ordern.  
 

 
 
 

Figur 15. Värdeflödesanalys över en artikel inom C1 

Ur denna värdeflödesanalys kunde man förutse att för en artikel inom beläggningsprocessen 
C1 är bufferttiderna höga i olika avsnitt i produktionen. Här är de som störst vid slipningen 
och det beror bland annat på de höga ställtiderna för slipning. Det är även för att denna del 
av produktionsanläggningen är en av de som är högst belastade. Ytterligare tre 
värdeflödesanalyser är bifogade i bilaga 2 – bilaga 4 och de representerar alla en artikel inom 
vardera beläggningsprocess studerade i detta arbete. För dessa kunde man dra den 
gemensamma slutsatsen att bufferttiderna för lågfrekventa beläggningsprocesser är störst 
kring slipningen och beläggningen.  
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Extend Sim 
I detta avsnitt förklarad antaganden vid simulering samt utförandet och uppbyggnaden av 
denna.  

Antaganden vid simulering 
Då produktionsanläggningen vid Gimoverken simulerades studerades flödet. Av dessa 
studier framgick det att produktionsflödet är väldigt komplext och att en simulering för 
samtliga operationsprocesser i detaljerad nivå är utanför arbetets tidsmässiga ram. Detta 
gav till följd en del antaganden vid simuleringen. Även dagens arbetsmetodik var inte 
anpassad för att kunna påbörja en simulering utan det behövdes ett flöde anpassat för 
simulering genom att omdefiniera tillverkningslinjerna och CCPLN. Processtider samt 
cykeltider för användes vid simuleringen är tagna ur databasen, även denna är inte 
fullkomligt uppdaterat därför användes kalkylerade standardtider vid somliga operationer.  
 
Gällande batchstorlekarna för en artikel finns de redan förutbestämda i Sandviks interna 
system. En artikel har alltså ett bestämt intervall för dess orderkvantitet. I denna simulering 
användes ett medelvärde av levererade order inom en artikel. För operationsprocessen 
sintring delas order in i den sintringsprocess som den ska genomgå. Varje sintringsprocess 
har ett unikt sätt att chargera på beroende på vilken tallrik och vilken höjd det är för denna 
process. Då sintring inte var fokusområde för detta arbete kunde detta bortses i 
simuleringen. Det kalkylerades ut en genomsnittlig batchstorlek för en charge inom sintring 
där det användes 30000 stycken skär för en process. Därefter gjordes ett antagande av att 
det endast tillverkas en sintringsprocess i anläggningen.  
 
Artiklarna som simulerades var tagna ur prognoser över samtliga tillverkade order mellan år 
2010-2012. De artiklar som simulerades mer detaljerat är de som genomgick de fyra 
studerade lågfrekventa beläggningsprocesserna. Totalt var de artiklarna 2% av alla 
tillverkade artiklar under denna period. Även ordergenereringen kalkylerades ut via dessa 
prognoser och det simulerades en ordergenerering på ca 200 order/dag med en 
standardavvikelse på 50 order/dag. Order systemet i simuleringen följer det som pågår i 
verkligheten. Då detta arbete inte innefattar specialorder eller tailormade så simulerades 
inte dessa, detta är även en faktor till varför resultatet av simuleringen ytterligare kan 
optimeras.  
 
Nya flöden för tillverkningslinjerna skapades genom att studera det riktiga flödet inom varje 
tillverkningslinje som ingick i de studerade artiklarna med lågfrekventa 
beläggningsprocesser. Det var tjugotal tillverkningslinjer av de fyrtiotal befintliga i Gimo som 
studerades. Det kunde konstateras att somliga artiklar inom en tillverkningslinje inte 
genomgick samma tillverkningsflöde. Vilket ledde till en uppdelning av dessa tjugotal 
tillverkningslinjer till trettiotal tillverkningslinjer. Anledningen för detta kan vara att vissa 
artiklar rapporterats under fel tillverkningslinje eller att de fått omarbetas. Det kan även vara 
så att varit full beläggning vid en viss maskingrupp vid denna period så artikeln har 
behandlats i en annan liknande.  
 
Inför simuleringen kartlagdes alla CCPLN för hela fabriken för att förstå deras förhållande till 
tillverkningslinjerna. Detta resulterade i att denna kartläggning fick en ny förenklas 
kartläggning inför simuleringen. Det finns en anledning varför en maskingrupp har flera 
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CCPLN och det är att en uppdelning har gjorts för att fördela arbetsbelastningen över 
maskinerna. Istället har det i simuleringen antagits att alla maskiner inom en maskingrupp 
kan köra alla möjliga olika tekniker för denna maskin. Detta leder till att då en order 
anländer till den operationsprocess den ska så tar den första bästa lediga maskin.  

Uppbyggnad av simulering 
Vid uppbyggnaden av simuleringen påbörjades det med att order genereras enligt 
antagandet ovan. Vidare får produkten sin information via ett datablock, som är kopplat till 
en Excelfil som information hämtas ur. Excel filen som användes är inbakad i simuleringen 
för att underlätta vid dataändring och för körning av simuleringen vid olika enheter. I 
datablocket ges först och främst vilken typ av artikel det är. Efter att simuleringsbollen fått 
artikeln plockas respektive information ut för den specifika artikeln. Fullkomlig information 
som fås i datablocket presenteras i tabell 6. 
 

Information vid datablocket 

Artikel  Processtid PVD 

Batchstorlek  Processtid CVD 

Buss  Processtid Plockning 

Antal skär/nät Processtid Blästring 

Antal skär/träd Blästringsoperation 

Tillverkningslinje Processtid Rengöring 

Pressmaskin  Ställtider för alla olika slipmaskiner 

CCPLN Pressning Processtid för alla olika slipmaskiner 

Sintringsprocess CCPLN Slipning 

Sintring Processtid 
Tabell 6. Information i datablocket för Extend 

 
Vidare är modellen uppbyggd av alla operationsprocesser som produktionsanläggningen 
innehar. Simuleringen börjar med operationen pressning, där bestäms det med hjälp av 
CCPLN vilken typ av maskingrupp artikeln ska röra sig inom. Efter pressningen följer 
sintringen, där är antas alla produkter ha samma process men den får sin sintringstid 
beroende på dess riktiga sintringsprocess. Vidare efter detta ankommer artikeln till 
ämneskontrollen. I ämneskontrollen är en fast tid satt som slumpas mellan 20-40 minuter 
för varje order som genomgår ämneskontrollen. Orderna delas sedan upp till den typ av 
slipningsoperation den ska till. Tvätten efter slipningen tar hand om alla order som slipas och 
skickar sedan vidare dem till avdelningarna för CVD eller PVD. Mellan tvätten och 
beläggningsprocesserna är flödet mer komplext. Ordern följer dess tillverkningslinjes flöde, 
det ska antingen plockas, våtblästras eller torrblästras innan. Därefter chargeras dessa och 
skickas till beläggningsprocesserna sedan dechargeras. I slutskedet av simuleringen 
kontrolleras skären för att sedan märkas, etiketteras och packas. I denna del är det en fast 
tid på 1 timme satt oavsett order då denna grupp tar fort att genomföra och har många 
maskiner att arbeta med.  
 
Det som är speciellt med simuleringsmodellen är hur busskonceptet är uppbyggt. Det är 
simulerat direkt efter datablocket innan pressningen, figur 16. Det finns totalt fyra olika 
bussar, två inom varje beläggningstyp PVD och CVD. Varje buss representerar en charge för 
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en beläggningsprocess. I denna buss kommer order in. En avläsning av antalet träd eller 
antalet lastbärare bestämmer vad som sker med ordern. Modellen är byggd med gates i 
början som bestämmer ifall order hinner skickas med i chargen som bildas nu eller om de 
måste vänta till nästa charge. I PVD ska man uppnå 27 träd i en charge och i CVD ska 42 
lastbärare uppnås. Simuleringen har ett intervall på mellan 25-27 träd för att fylla en charge. 
Skickas en charge med 25 träd representerar de två träd som missas av skrot i 
beläggningsprocessen. För CVD är intervallet 40-42 lastbärare godkända charger.  
 

 
Figur 15. Busskonceptet i Extend 

 
Det som kunde avgöra ifall busskonceptet gav en skillnad är att köra simuleringen med och 
utan busskonceptet i början av simuleringen. All annan information hölls konstant då det 
inte ändras på grund av införandet av busskonceptet. Produktionen ser densamma ut. 
Konceptet påverkar endast hur och när order genereras in i systemet. Skickas det exempelvis 
ut en order inom processen P1 åker denna order in i bussen för P1. Inne i bussen väntar den 
ordern på att fler order ska genereras med samma process tills det att det bildas en charge.  
Då det finns tillräckligt med material för en full charge släpps dessa order ut till pressningen 
och genomgår sitt flöde. Innan PVD och CVD möts de igen i bufferten för chargeringen. 
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Framtidsläget 
I framtidsläget introduceras busskonceptet och planeringssystemet. 

Busskonceptet 
Busskonceptet är ett förslag på ett nytt arbetssätt gällande planering av lågfrekventa 
beläggningsprocesser. Dagens planeringssystem bygger på att order genereras då behov 
finns för tillverkning mot centrallager och kundorder. Antalet order som finns att generera är 
kapacitetsberäknade av Tooling supply management Inserts (TMSI) i Sandviken. Varje 
planerare är ansvarig över ett område inom produktionen exempelvis pressning eller 
sintring. Utöver detta fokusområde fördelas även tillverkningslinjerna mellan de olika 
planerarna.  Planerarna genererar order från de som finns tillgängliga i ”75-skärmen” 
beroende på tillverkningslinjens kapacitet (Karin Mörlin, TMS). ”75-skärmen” är det program 
som används för ordergenerering. Finns det ett behov av exempelvis 2000 skär i en 
tillverkningslinje ser planerarna till att det genereras ut tillräckligt med order för att fylla ut 
det behovet. I dagsläget planeras ingenting ut mot specifika beläggningsprocesser utan mot 
tillverkningslinjer. 
 
Busskonceptet bygger istället på att planeringsgruppen planerar ut order mot de 
lågfrekventa beläggningsprocesserna. Tidigare i avsnittet PVD och CVD introducerades 
chargering och det är utifrån chargeringen man bör planera. Istället för att sträva mot att 
bygga fulla charger då order nått chargeringen bör chargerna planeras tidigare. Redan innan 
pressningen bör en planerare fördela order så att de fyller en hel charg. För PVD krävs det 27 
träd för att fylla en hel charg och för CVD krävs det 42 lastbärare. 
 
Faktorerna som chargeringen är beroende av är orderns batchstorlek, beläggningsprocessen, 
artikelkoden samt vilken typ av pinne/lastbärare skäret ska chargeras på. Batchstorleken för 
varje order är varierande men kan justeras av planeraren. Skulle det behövas ytterligare skär 
för att fylla en charge går det att fylla ut med skrot. Det är dock något man bör undvika då 
det inte är produktivt eller ekonomiskt för företaget. Artikelkoderna talar om skärets storlek 
och därav fås information för vilken typ av lastbärare eller vilken typ av pinne som ska 
användas. I dagsläget finns det ingen exakt information om vilken beläggningsprocess en 
order ska genomgå. Denna information kan fås genom att man studerar CCPLN för vardera 
beläggningsprocess. För att få information om order för beläggningsprocesserna studerade i 
arbetet bör man söka på följande CCPLN: 
 

BELÄGGNINGSPROCESS CCPLN 

P1 616 332 

P2  616 333 

C1 617 551 

C2 617 652 
Tabell 7. Beläggningsprocessernas CCPLN 

Då man söker efter ett CCPLN inom en beläggningsprocess fås vilken typ av 
beläggningsprocess ordern skall genomgå. Man får även upp alla tillgängliga order inom 
denna beläggningsprocess som finns att generera. Detta gör att man kan kalkylera ut hur 
många order det krävs för att fylla en charge inom denna process. Finns det däremot inte 
tillräckligt med material för att starta arbetet för en charge får man vänta tills det tillkommit 
fler order. Är det däremot en prioriterad kundorder bland de som finns tillgängliga att 
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generera kan detta justeras genom att kontakta TMSI för att de ska kunna generera ut fler 
order.  
 
Då tillräckligt med material finns för att generera en full charge börjar dessa order att 
tillverkas. Tanken med ett busskoncept är att samtliga order inom en och samma charge 
skall följa varandras tillverkningsprocesser genom produktionen utan att separeras. Detta är 
dock inte enkelt att åstadkomma på grund av produktionsanläggningens komplexa 
utformning. Order kan ha olika tillverkningslinjer vilket medför att de kan ha olika eller 
liknande tillverkningsprocesser. För att få optimalt resultat bör totala ledtiden samt varje 
processtid inom en operation tas ut för en order och jämföras mot varandra. Order med 
kortare ledtider kan man vänta med vid pressningen så att samtliga order inom samma 
charge hinner till chargeringen samtidigt. Enklast är att låta ordern med längst ledtid 
bestämma den totala ledtiden för bussen.  
 
Fördelen med att arbete med ett busskoncept för lågfrekventa beläggningsprocesser är att 
ledtiderna kortas ned för chargen. Buffertiden mellan PVD eller CVD och chargeringen 
kommer att kortas ned då all material som ingår i en charge når chargeringen samtidigt. Man 
kommer även kunna kontrollera andelen skrot i en charge då man vet exakt hur mycket 
skrot som bör finnas för att komplettera en charge. Samtidigt ger detta ett minskat NWC, 
Net working capital, då material hinner igenom produktionen snabbare och mer effektivt. 
Mindre bundet kapital i form av långa buffert tider och hög MIA kommer att uppnås.  
 

 Kortare ledtider för en charge 

 Minskat NWC, Net working capital 

 Eliminerade buffert för lågfrekventa beläggningsprocesser 

 Lägre genomsnittliga bufferttider 
 
Att arbeta med ett busskoncept har även sina nackdelar, manuellt arbete är ett av dem. Då 
dagens planeringsprogram inte stödjer funktionerna som krävs för att få ett fullt 
automatiserat busskoncept krävs det manuella arbeten. Information såsom vilken typ av 
beläggningsprocess eller vilken typ av chargering måste i dagsläget tas fram manuellt. Även 
beräkningar över hur många order som fyller en hel charge kommer att beräknas manuellt.  
Dagens program har däremot kapaciteten att utföra detta och det bör optimeras med 
automatiserade dokument inför framtiden. Med ett busskoncept kan man även ta hänsyn till 
att ändringar av chargen kan ske på grund av special- eller kundorder. Dessa order är svåra 
att förutspå och man bör överväga ifall de ska få plats i en befintlig charge eller bilda en ny 
egen charge.  Även ett motsatt scenario kan utspela sig, då det inte finns tillräckligt med 
material att chargera. Det som krävs för att förbise detta är att sätta en spärr för hur mycket 
material som är tillåtet att bygga en charge på och fylla resten av denna med skrot. Det går 
även att förhandla sig till fler order via huvudkontoret då man arbetar mot lager. 
 
Då en buss är genererad och produktionen av denna är påbörjad ger det även konsekvenser 
för övriga order ute i produktionen. Väntetider för de order som inte rör sig med bussen 
kommer att påverkas genom att de antingen får vänta eller får påskyndas på grund av 
bussen. Detta leder till ändrade ledtider för dessa order i form av förkortade eller förlängda 
ledtider. Ytterligare ett problem som kan uppstå med busskonceptet är då en order i en buss 
exempelvis fel produceras och kasseras. Då bör regler för hur man hanterar resterande delar 



36 
 

av bussen. Det finns två alternativ i detta fall, antingen stannas bussen för en ny order som 
genereras och ersätter den som kasserats eller så fylls bussen ut med skrot. Ifall bussen 
stannas och väntar ut ordern med kassationer förloras tid. Kör man bussen men skrot 
förloras är det inte lönsamt ur ekonomiskt perspektiv.  
 

 Manuellt arbete 

 Omplanering på grund av special- och kund – order 

 Materialbrist 

 Ändrade ledtider för artiklar 

 Kassationer  
 

Planeringssystemet 
Som det framgår ovan är inte planeringssystemet uppbyggt optimalt för att införa 
busskonceptet. Det kommer medföra mycket manuellt arbete med tanke på hur systemen är 
uppbyggda i dagsläget. Planeringssystemet är uppbyggt och strukturerat efter 
tillverkningslinjer. Planerna som är satta av TSMI besår av kapacitetsberäkningar för vardera 
tillverkningslinje. Dessa planer sänds ut periodvis och en intern planering i 
planeringsavdelningen görs. Alla tillverkningslinjer är fördelade mellan tre planerare och 
deras uppgift är bland annat att se till att nå målen för tillverkningslinjerna. För att veta ifall 
man uppnått sina mål jämförs levererade order mot de planerade inom varje 
tillverkningslinje. Man planerar alltså inte enskilda order mot specifika operationsavsnitt. 
Detta fungerar inte i längden då problem med exempelvis lågfrekventa beläggningsprocesser 
uppstår. Det är inte heller lika enkelt att kontrollera MIA i fabriken då denna varierar 
beroende på planen.  
 
Planen sätts alltså ut i pressningen och följs upp genom att se vad som är levererat. Med 
busskonceptet riktas fokus istället åt en enskild process, vilket är chargeringen. Systemen 
som används idag för att få information om order är ute i produktion GSSII. Inom 
planeringsavdelningen genereras order med ”75-skärmen”. Båda dessa program har brist i 
att visa information som är väsentlig vid busskonceptet. Om man vill veta hur många träd 
eller lastbärare en order bildar får man endast denna information då ordern närmar sig 
chargeringen. Beräkningarna som utförs är även grova uppskattningar med ett ungefärligt 
antal träd eller lastbärare. Denna information krävs innan ordergenerering för 
busskonceptet. Planeraren behöver veta hur många träd/lastbärare en order bildar för att 
veta exakt hur många order som bör genereras till pressningen.  Fås denna information i 
början borttas en del av det manuella arbetet. Det är inte bara planeringen som gynnas av 
denna information, även chargeringen kan enklare spåra exakt vilken order som krävs.  
 
Tillverkningslinjerna skulle kunna användas som ett hjälpmedel för att kontrollera bussarna 
förutsatt att de representerar det verkliga flödet av en artikel. Om så var fallet skulle 
planerarna kunna kartlägga alla tillverkningslinjer som går igenom de lågfrekventa 
beläggningsprocesserna. Kapacitetsberäkningar beroende på materialbehovet i chargeringen 
skulle kunna utföras och planerna kan följa dessa. Dock är inte tillverkningslinjerna 
uppbyggda mot beläggningsprocesserna utan mot artiklar och produktfamiljer. Det kräver 
att de omklassificeras.   
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Diskussion 
Diskussionen utreder bland annat hur teoretisk och det verkliga arbetet återspeglar 
varandra. Här diskuteras även risker med arbetet. 

 
I startskedet av arbetet var en hypotes gjord med ändamål att införa kanbankort för att 
hantera materialbrist vid lågfrekventa beläggningsprocesser. Tanken var att varje artikel 
inom en lågfrekvent beläggningsprocess skulle få ett kanbankort som representerat behov 
av denna artikel. Då kan man enkelt vid chargeringen flagga med kanbankort beroende på 
vilket materialbehov som finns för att fylla en charge. Införandet av detta är dock inte 
implementerbart i verkligheten eller lättskött. Arbetsmetoden idag är av tryckande flöde och 
därför ansågs kanbankort som ett verktyg för att få produktionen att arbeta mot ett 
dragande. I detta företag är dess stock keeping units (SKU) väldigt högt med många 
variationer av artiklar. Årligen införs nya artikelmodeller och möjligheten till att kombinera 
bland alla dess olika tekniker finns.  
 
Ännu en tydligare anledning varför kanban inte är lönsamt i detta företag är på grund av 
tailormadeprodukter och specialartiklar. Då kunden själv kan bestämma fritt alla 
egenskaperna på skäret såsom geometri och beläggningsprocess blir det svårare att förutspå 
när och hur många av dessa order som tillkommer i produktion. Varje gång en specialorder 
tillkommer bör det ha ett unikt kanbankort som följer dess flöde. För att anropa denna order 
blir det svårt att exakt veta och planera hur lång tid denna order tar för att nå chargeringen. 
För att införa kanban finns det enligt Asay sex regler att följa, se tabell 1. Redan den första 
regeln är svår att uppfylla med dagens arbetssätt. Med många produktvariationer blir det 
inte enkelt att visualisera eller kontrollera behovet genom kanbankort.  
 
Det är inte endast anledningen att företaget har många produktvariationer som skapar 
problem vid införande av kanban. Det komplexa flödet som existerar i produktion gör det 
svårare att spåra var en order befinner sig. Det är ungefär ett 40-tal tillverkningslinjer som 
används och de alla har sitt eget flöde. Vissa artiklar inom en tillverkningslinje kan ibland få 
ett unikt flöde även ifall den ingår i en annan tillverkningslinje. För att kanban ska ge resultat 
är det ett utjämnat och helst ett homogent flöde som krävs. En tanke med att införa kanban 
för att visualisera behov är att man ständigt ska ha kontroll över sin kanbankort. Därefter ska 
man minska antalet kanbankort vilket medför i minskat MIA och mindre buffertar. Dock 
kommer detta inte ske till en stor minskning av kanbankort i produktionen om den ser ut 
idag. Produktionens komplexa flöde och många artiklar kräver många kanbankort.  
 
I Gimo bygger man upp sitt lager för att kunna ha extra material för bearbetning över 
helgdagar. Med detta bygger man höga buffertar och ökar MIA medvetet för att få arbete 
att leverera. För att arbeta med Lean ska man försöka eliminera sina slöserier och ha så lågt 
MIA som möjligt. Det optimala arbetssättet med Lean är att tillverka mot sitt behov och 
undvika överproduktion och höga buffertar. Men med tanke på produktionsanläggningens 
kapacitet och behov är detta sätt att arbeta välfungerande. Dock har man valt att införa 
avsnitt inom Leantänk som är användbara i verksamheten. 5S är exempelvis en metod som 
används mycket inom alla produktionsavsnitt på GH. Hela Sandvikverksamheten har även ett 
standardiserat arbetssätt för dokumenthantering där alla mallar ligger under samma 
samlingsprogram. Även formalian för de flesta dokument är standardiserade över hela 
verksamheten.  
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För lågfrekventa beläggningsprocesser är problemet med materialbehov något som löses 
med busskonceptet. Då man behöver flera order för att bilda en charge går det inte att 
använda ett och samma kanbankort för att order inom en charge. Alla order inom en charge 
har olika artiklar och flöde. Därför kan man inte använda kanban för att dra endast en av 
dessa order till chargeringen. Det behövs att man drar alla order som ska till chargeringen 
samtidigt. Med kanban behöver man kartlägga vart alla dessa order befinner sig i 
produktion. Därför blir det bara mer komplicerat att införa kanban och försöka spåra alla 
dessa order. Med tanke på att alla dessa order har olika ledtider gör det svårare att veta hur 
lång tid det tar tills de når chargeringen samtidigt. 
 
Med busskonceptet får man alltid tillräckligt med material för att kunna chargera. Men även 
här är det olika order som släpps ut samtidigt och det är inte nödvändigtvis så att dessa når 
chargeringen samtidigt. Dock kommer det vara enklare att kunna fylla en hel charge då 
materialet finns där. Prioriteringskonceptet i Gimo kommer då kunna ändras för de 
lågfrekventa beläggningsprocesserna. Genom att tilldela alla order inom en charge samma 
prioritering från början kan man se till att de når chargeringen samtidigt på ett ungefär. 
Skulle det vara så att någon av dessa order fastnar eller hamnar före de andra kan man 
minska eller öka prioriteringsgraden på denna.  
 
Om man tittar närmare på avsnittet ”Problemområden vid lågfrekventa 
beläggningsprocesser” i detta arbete presenteras det att ledtiderna för somliga lågfrekventa 
beläggningsprocesser var låga. Trots att man har problem med långa bufferttider för dessa 
processer. Problemet med detta är att special- och tailormade –order följer med i dessa 
charger och minskar tiderna. Då kan man tänka på hur dessa order ska hanteras i bussarna. 
Genom att införa busskonceptet får man definiera ifall bussarna endast ska innehålla 
standard- och test – order eller ifall special- och tailormade –order ska ingå i dessa. Fördelen 
med att ha dessa inräknade i bussen är att denna buss kommer att produceras snabbare 
fram till chargering. Nackdelen med att ha dem beroende av bussar är att dessa order blir 
stillastående på grund av det inte finna några lågfrekventa order att generera.  
 
Simuleringen för detta projekt är byggt på väldigt många antaganden då en simulering av 
arbetssättet idag inte går att utföra optimalt. Tanken med att utföra en simulering för detta 
arbete är att kunna använda det som ett redskap för att olika scenarion. Skulle man kunna 
skapa en fullt fungerande simulering, med alla operationsprocessernas arbetssätt med en 
verklighetsbild, skulle man kunna planera och kontrollera order bättre. Det går även att 
skåda hur maskinparken är belastad och exempelvis vilka tillverkningslinjer man ska minska 
eller öka kapaciteten för. Ordergenereringen av lågfrekventa beläggningsprocesser skulle 
även ha fungerat smidigare med en fungerande simulering. Genom att visualisera 
produktionen av en order kan man veta mer noggrant hur lång tid denna order kommer att 
ta. Man kan även veta exakt när olika order inom en och samma buss behöver genereras.  
 
Utöver planeringsavdelningen är det hela organisationen som gynnas av en fungerande 
simulering. Det går även exempelvis att planera bättre ekonomiskt och se vart i fabriken man 
behöver upprusta eller minska på maskiner. Det behöver dock göras mycket arbete innan 
man kan få en fungerande simulering. Kartläggning av tillverkningslinjerna och dess CCPLN 
behöver göras samt även en analys över hur olika produktionsavsnitt arbetar. En nackdel 
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med simuleringen i detta arbete var att hanteringen av data var stor och det krävdes många 
och långa körningar för att nå resultat. Med tanke på att de lågfrekventa 
beläggningsprocessernas artiklar representerade en sådan liten del av produktionen 
behövdes många körningar. Det går även att konstatera att ju fler och längre körningar som 
görs desto bättre resultat erhålls.   
 
Gällande värdeflödesanalyser över de lågfrekventa beläggningsprocesserna är det inte 
nödvändigt att använda dessa som ett redskap för att förbättra. Det värdefulla med 
värdeflödesanalyser är att de kan peka på var problem uppstår. I detta fall pekar 
värdeflödesanalyserna på hur stora bufferttiderna är för varje station. Då vet man även på 
ett ungefär hur långa ledtiderna blir för denna artikel. Det är idag många olika artiklar som 
genomgår de lågfrekventa beläggningsprocesserna och för alla som ingår i samma charge ser 
VFA:n lika ut men med olika processtider. Därför räcker det med att representera en VFA 
inom varje process för att visualisera problemet. Införandet av ett busskoncept går dock inte 
att skådas i en VFA då man endast visar en produkt/produktfamilj per VFA. Skulle alla order 
presenteras i en VFA skulle man kunna visa på att de genereras samtidigt och skickas ut för 
producering.  
 
Tiderna som används i företagets interna bruk är alla dokumenterade i deras databas. Dessa 
tider bygger på när operatören anslöt ordern vid en operation till dess att den 
avrapporterats. Detta är även något som inte används vid alla stationer, misstag såsom 
lunchraster tillkommer i dessa tider då man exempelvis glömmer pausa ordern. Därav 
baserades tiderna på de som beräknas som godkända ungefärligt beräknade tider inom varje 
avdelning. Det gav inte en exakt tid på hur lång tid det skulle ta att producera denna order i 
produktion. Dock är skillnaden mellan de verkliga och beräknade tiderna inte så stora vilket 
medför att de beräknade tiderna kan användas.  
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Slutsatser 
Slutsatserna pekar på vad som åstadkommits med arbetet. 

 
Med detta arbete och dess olika verktyg tillkom följande resultat: 
 
Busskonceptet 
Busskonceptet kommer att medföra till att det alltid finns tillräckligt med material för att 
chargera ute i produktion. Det kommer även göra att planerna för lågfrekventa 
beläggningsprocesser följs upp enklare då det implementeras. Med detta koncept blir det 
även enklare att kunna visualisera vilka order som ingår i de lågfrekventa 
beläggningsprocesserna. Man kan följa upp dessa order genom att se vilka som finns att 
generera och hur många som behövs inom varje process. Även ledtiderna för order inom de 
bussarna kommer bli mer pålitliga då de inte blandas eller blir stillastående allt för länge i 
buffertar.  
 
Dock kommer detta koncept leda till att mer manuellt arbete kommer att uppstå för 
planerarna med tanke på hur systemen är uppbyggda idag. Det går däremot att ordna 
automatiserade dokument för denna hantering. Sådana dokument skulle exempelvis kunna 
byggas upp med Excel.  
 
Lägre/inga buffertider före chargering 
Genom att ständigt ha material i produktionen vid olika avsnitt sänks bufferttiderna före 
chargeringen. Order som tidigare står länge i buffertarna och väntar behöver inte göra det. 
Med busskonceptet kan man även ta bort bufferten för de lågfrekventa 
beläggningsprocesserna ifall alla order inom en buss når chargeringen samtidigt. Ifall alla 
order inom en buss når chargeringen vid olika tidpunkter handlar det om en skillnad på 
några timmar. I dagsläget är bufferttiderna innan chargering som lägst några dagar och som 
längst någon månad.  Dessa kommer att minskas drastiskt även om de redan är låga.  
 
Hur lång bufferttid man får vid chargering beror på hur välorganiserat bussen är och hur lång 
tid det tar för orderna inom bussen att nå chargeringen. Ju fler order med olika artiklar och 
tillverkningslinjer desto mer skillnad är det bland deras ledtider.  
 
Effektivare att planera mot de lågfrekventa beläggningsprocesserna 
Även ifall mer manuellt arbete tillkommer via busskonceptet och att det kräver mycket 
arbete innan uppstart är det effektivare för företaget. Det leder till att man minskar material 
i arbete över tiden då man inte har många order stillastående i buffertar över en lång tid. 
Man kommer att få högre MIA då bussen genereras med det kommer att lämna 
produktionsanläggningen snabbare och det bunda kapitalet i form av buffertar minskas. 
Alltså leder det till ett minskat NWC.  
 
Omlokalisering av lågfrekventa beläggningsprocesser 
För en av de studerade lågfrekventa beläggningsprocesserna inom CVD var resultaten klara 
att denna process bör omlokaliseras till en av Sandviks andra enheter. De flesta av Sandviks 
enheter tillverkar mot deras centrallager och order med samma beläggningsprocesser 
tillverkas i flera enheter. De flesta av enheterna har även samma lågfrekventa 
beläggningsprocesser. Genom att samla denna process till en av deras anläggningar leder 
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det till att man får fler order av denna process i en av enheterna. Vilket medför till att denna 
process inte längre är lågfrekvent. Det är en vanlig arbetsmetod inom Sandvik som används 
för att vara mer konkurrenskraftiga. För detta arbete var det C1 som bör omlokaliseras till en 
annan enhet som tillverkar denna process.  
 
Ingen buffert före pressningen 
Då de flesta order inom de lågfrekventa beläggningsprocesserna har låg prioritet leder det 
till att de placeras i bufferten för att pressas. Det är inte bara i bufferten denna order blir 
stillastående utan även i samtliga buffertar i efterliggande operationer. Då man frigör order 
med en buss kan det sättas en högre prioritet för att material finns för att chargera. Det 
leder till att order kommer produceras snabbare genom produktionen. Men samtidigt tyder 
det på att order som inte ingår i bussen får lägre prioritet. Det gäller att man skapar en 
balans för vad som är en väsentlig prioritet att sätta på orderna inom en buss. Annars går det 
att hamna i en cirkel där man förlorar värdet av prioriteringssystemet.   
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Rekommendationer 
Detta avsnitt behandlar vilka vidare studier som kan behandlar efter arbetet.  

Klassifikation av CCPLN 
Det har tidigare nämnts att dagens CCPLN har blivit dubbeldokumenterade och att gamla 
CCPLN som inte längre används fortfarande finns i systemen. Som ett förbättringsförslag kan 
man till en början sortera ut de gamla CCPLN som inte används i produktionsanläggningen 
och ta bort dessa. Därefter kan man omklassificera de som används i dagsläget. Det som 
krävs för att kunna omklassificera dagens CCPLN är att först definiera vilka som ingår inom 
vilken produktionsprocess. Därefter dela upp dessa eller införa nya CCPLN som är unika för 
varje typ av maskin eller maskinmodell. Är det exempelvis endast en typ av maskin som har 
en typ av operation eller teknik får den ett unikt CCPLN. Är det flera maskiner som kan 
genomföra samma tekniker på skäret får de alla ett unikt CCPLN. Detta för att visa på vilka 
maskiner som kan köra vilka typ av operationer eller tekniker. 
 
Fördelen men att gruppera CCPLN unikt efter maskin/maskinmodeller är att man enklare kan 
kapacitetsberäkna för en maskin. Man vet hur mycket en maskin kommer belastas med 
beroende på hur många order som genomgår denna CCPLN. Det går enklare att visualisera 
och utföra förbättringsområden mot exempelvis flaskhalsar. Man kan enklare veta ifall man 
behöver satsa i fler maskiner då det är många tekniker som genomgår i denna. En annan 
fördel med dessa CCPLN är att man kan fördela order mellan olika maskiner smidigare. 
Genom att filtrera CCPLN kan man få bättre prognoser över hur arbetet på produktionen har 
sätt ut och hur det borde arbetas.   

Sandviks system 
På GH i Gimo arbetar man med många system för olika typer av arbeten. Det krävs även 
olika information vid dessa system. I GSSII behöver man tillföra information för order inom 
bussarna. Det borde framgå tydligt vilken typ av beläggningsprocess order ska genomgå 
samt hur många träd/lastbärare denna order bildar. Det mest optimala hade även varit ifall 
man vet exakt vilket typ av nät eller spjut som ska användas vid en specifik order. Detta gör 
det enklare för operatörerna att arbeta vid chargeringen samt att tidsbesparingar sker. En 
annan punkts som kan tas upp för förbättrad visualisering av information i systemet är 
processtider. För att kunna få prognoser som överensstämmer med verkligheten är det 
viktigt att tiderna är korrekta för ansluten och avrapporterad tid. Detta går att göras genom 
att man trycker på varför det är väsentligt att rapportera rätt inom varje process.   
 
Inom planeringen borde det visas i ”75-skärmen” vilken typ av beläggningsprocess ordern 
som finns tillgänglig tillhör. Det skapar mindre manuellt arbete, man behöver då inte leta 
upp CCPLN för varje beläggningsprocess och söka efter detta CCPLN för att hitta orderns 
process. Att ha inräknat hur många lastbärare/träd en order bildar i ”75-skärmen” gör det 
enklare för planerarna att generera rätt antal order för en buss. De behöver då inte kalkylera 
ut hur många lastbärare/träd en order bildar.  

Optimering av tillverkningslinjer 
Tillverkningslinjerna är idag använda som en visualisering av unika flöden i produktionen. 
Men så är inte fallet, många av tillverkningslinjerna tyder inte på ett unikt flöde. Artiklar 
inom samma tillverkningslinje har ändå olika flöde, som nämnt i avsnittet för 
tillverkningslinjer. Det som bör göras för att underlätta detta är att kartlägga alla 
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tillverkningslinjers flöde. Sedan uppdatera dessa i de system som artiklarna finns 
inrapporterade i. Ett standardiserat flöde för varje tillverkningslinje bör upprättas. Även nya 
tillverkningslinjer kan tillkomma då man i dagsläget har fler artiklar än vad som 
producerades då tillverkningslinjerna skapades. Detta arbete fokuserade på 
beläggningsprocesser och en förbättring inom detta hade varit ifall både PVD och CVD hade 
olika tillverkningslinjer. Detta för att skapa en förståelse över att det är artiklar med olika 
beläggningsprocesser och olika typer att chargera. 
 
Även slipningsområdet i produktionen tacklar med detta problem inom tillverkningslinjerna. 
En tillverkningslinje kan rapporteras i flera olika slipningsmaskiner och slipningsoperationer. 
Det är inom slipningen man har flest olika typer av maskiner i anläggningen och det är 
väsentligt att det representeras i tillverkningslinjerna.  
 
Ifall man inför fler tillverkningslinjer är det fler att hålla koll på och kapacitetsplanera mot. 
Men fördelarna för införandet av fler tillverkningslinjer är att man planerar och kontrollerar 
bättre. Framtidsprognoser kan skapas mer detaljerat då man kan planera ut mot exakta 
flöden. Detta leder till att man kan göra besparingar inom maskininvesteringar då man vet 
vad och hur många maskiner som krävs. Sorterade tillverkningslinjer leder även till att 
produktionsplaneringarna följs upp och produktionsvolymerna inom varje 
produktionsavsnitt visas tydligare.  

Standardiserad dokumenthantering 
Inom varje produktionsavsnitt i Gimo har man sina mallar och en typ av arbetssätt beroende 
på vilken typ av process det är. Inom exempelvis chargeringen används dessa mallar för att 
veta vilket typ av nät eller skjut och distanser som ska användas. Man avläser denna 
information via artikelkoden. För operatörer och anställda med lång erfarenhet inom 
branscher faller denna information naturligt in. Men för utomstående som ska avläsa dessa 
dokument kan det bli omständigt. Det är oftast klassificierade på ett visst sätt och för att nå 
en viss information krävs det flera informationskällor. Håller man istället dessa dokument 
standardiserade via index blir detta förenklat. Man kan exempelvis ha samma typ av kod för 
artikelförkortningar. 
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