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1 Sammanfattning 
Enheten för skärtillverkning på Sandvik Coromant i Gimo ansvarar bland annat för 
nytillverkningen av pressverktyg. Avdelningen som gör detta är GHB5. Kunden för pressverktyg 
är pressverktygsförrådet på Sandvik Coromant i Gimo samt andra produktionsenheter inom 
Sandvikkoncernen. Pressverktyg fördelas in i två system; det gamla och det nya. I rapporten 
studeras det nyare pressverktygssystemet vars efterfrågan förväntas öka i framtiden. Det nya 
pressverktygssystemet är den senaste standarden inom pressverktyg och har en snabbare 
installationsmöjlighet med högre noggrannhet än det förra.  

Studiens syfte var att avbilda produktion och materialflöde på GHB5 som det ser ut idag med 
hjälp av en värdeflödesanalys, ett Leanverktyg. För att identifiera värdeskapande och icke 
värdeskapande aktiviteter(slöseri) ute i verkstaden analyseras arbetssätt, styrande processer, 
lager, transporter, materialbuffertar och tider (ledtider och cykeltider). Utifrån detta föreslås 
förbättringar. 

Pressverktygets komponentflöden har kartlagts i ett antal nulägesanalyser och med hjälp av 
dessa samt operatörer, ämneslitteratur och handledning har slöseri/problem ute i verkstaden 
identifierats. En del av detta slöseri summeras nedan:  

• Fel material till processer 
• Ostyrt tryckande flöde 
• Hög ledtid 
• Oförutsägbar ledtid 

I rapporten ges flera förslag till hur avdelningen ska arbeta för att reducera/eliminera detta 
slöseri. En förändring av det befintliga arbetssättet för ordersläpp och operatörers prioritering 
kan reducera ledtid, öka ledtidens förutsägbarhet, minska arbete som går åt till att prioritera 
samt förhindra att material väntar i onödan till processer. Variansen i ledtid mellan prioriterade 
order och standardorder kan också reduceras med det nya föreslagna arbetssättet. För att nå 
detta mål måste avdelningen bli mer flaskhalsorienterad och lägga mer fokus på 
produktionsstyrning. 

Vidare ges ett framtida layoutförslag för två av delkomponentflödena för pressverktyget(plunge 
och innerstämpel) där flödesgrupper rekommenderas. Ett layoutförslag för hela nytillverkningen 
presenteras med en ny öppnare layout och ett rätare flöde. Med denna layoutlösning kan 
avdelningen reducera ledtid, transporter, rörelse samt öka överskådlighet, flexibilitet och 
samarbete mellan operatörer. 

Ett framtida arbetssätt föreslås med ständiga förbättringar i fokus. Till sist ges förslag på vidare 
arbete och fortsatta studier. 
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2 Abstract 
The unit for manufacturing of inserts at Sandvik Coromant Gimo is responsible for the 
production of press tools. The department for this is GHB5. The customers for this product are 
the press tool storage and other production units within the Sandvik Corporation. Press tools 
are divided into two systems, the old and new one. This report will focus on the newer press 
tool system, since the demand for this product will increase over time. This press tool system is 
also the latest standard and a faster installation option with higher accuracy compared to the 
older system. 
 
The goal with this study is to depicture the present production and materials flow by using the 
Lean tool called Value stream mapping. With this tool the author will be able to identify value 
creating and non-value creating activities in the workshop. Improvements will be proposed by 
scrutinizing work ways, steering processes, stocks, transports, material buffers and times (Lead-
time & process times). 
 
The press tools component flows has been mapped in a number of analyses and with the help 
from operators, literature and tuition a list of problems and waste has been identified. Some of 
this waste is summarized below: 

• Wrong material to processes 
• Unguided push flow 
• High lead-time 
• Unpredictable lead-time 

 
In this study a number of suggestions are proposed in which the department can work to 
eliminate waste. A change to the existing work ways for work release and the system for 
prioritizing orders will reduce lead-time and make it more predictable. It will also reduce work 
which is wasted on prioritizing and a correction will automatically be made so that material will 
not go to the wrong processes. The high variance between prioritized and standard orders will 
also reduce with the provided work way. To reach this goal the department needs to be more 
bottleneck oriented and more focus will be needed on calibrating and steering the production. 
 
A factory layout proposal which include flow groups are also suggested for the component flows 
of Central punch and Inner punch. A layout proposal for the entire manufacturing of press tools 
is also presented. With a more open layout and more linear flow the department could further 
reduce lead-time, transports, movement and increase overall clearness, flexibility and 
cooperation between employees. 
There will be a suggestion on how the department could work over time with improvements. 
Continued work and future studies will be included at the end of the paper. 
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4 Ordlista  
GHB5 – Avdelning för nytillverkning av pressverktyg 
 
GHB4 – Avdelning för reparation av pressverktyg 
 
MIA - Material i arbete 
 
Cykeltid/processtid - Dessa två ord likställs i detta arbete och beskriver tiden det tar att 
bearbeta en komponent i en process. 
 
Stämpel - Komponent i pressverktyg  
 
Utstötare - Komponent i pressverktyg 
 
Dyna- Komponent i pressverktyg 
 
Plunge - Komponent i pressverktyg 
 
Innerstämpel - Komponent i pressverktyg 
 
Huvudflöde/styrande flöde - Flödet för nytillverkningen av toppar(stämplar och utstötare) 
 
Frisläppning/arbetssläpp - När order släpps ut i produktion färdig beredd av 
planering/beredning. 
 
Kampanjkörning – När flera komponenter/produkter med liknande 
dimensioner/bearbetningssätt körs efter varandra för att minimera ställtider. 
 
Blålådor - Plats för mellanförvaring 
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5 Inledning 

5.1 Introduktion till Sandvik Coromant i Gimo 
AB Sandvik Coromant är idag världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-
how inom industrin för metallbearbetning. Företaget har 8000 anställda och representeras i 130 
olika länder. AB Sandvik Coromant tillhör affärsområdet Sandvik Machining Solutions som i sin 
tur är en utav de 5 affärsenheter i Sandviks industrikoncern. (www.sandvik.coromant.com) 
 
På AB Sandvik Coromant i Gimo finns två fabriker representerade, i en av dessa är enheten för 
skärtillverkning belägen, här produceras tusentals hårdmetallskär för metallbearbetning 
dagligen. I fabriken finns en rad undergrupper som ansvarar för olika delar av tillverkningen. På 
GHB avdelningen för pressning sker delvis nytillverkning och reparation av pressverktyg. 
 
Det är pressverktygets form och geometri som i sin tur skapar formen och geometrin för 
hårdmetallskäret som pressas fram i pulverpressarna med hjälp av hårdmetallpulvret(se Figur 1 
för hårdmetallskär). Kunden för pressverktyget är således inom det egna företaget i form av 
internt lager och andra produktionsenheter inom Sandvik världen.  
 

 
Figur 1: Ett hårdmetallskär.(Källa: www.sandvik.coromant.com) 

5.2 Sekretess 
Denna rapport är omskriven för att passa sekretesskraven hos AB Sandvik Coromant i Gimo. 
Detta innebär att alla siffror i rapporten är förvanskade och interna benämningar kan komma 
att förenklas eller utelämnas utan närmare förklaring till varför. Vissa rapportdelar kan kännas 
avkortade pga. motiveringar, tabeller, bilagor och bilder behövts avlägsnats i efterhand. Inga 
kamerabilder på verkstad eller produkt kommer att förekomma i denna rapport.  

5.3 Projektets bakgrund 
Som student vid KTHs institution för Industriell produktion följde det sig naturligt att inleda en 
sökning efter examensarbete bland fabriker och produktionsenheter som vi hade haft kontakt 
med via skolan. I ett samarbete mellan KTH och sandvik Coromant i form av en projektkurs fick 
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jag upp ögonen för Sandvik Coromant och deras produktion av hårdmetallskär. Kontakt 
upprättades och det beslutades att mitt examensarbete skulle utgöra en del i ett större 
nyinvesteringsprojekt. Detta examensarbete skulle därmed lägga viss grund för kommande 
investeringar och nyrenovering av befintligt verkstadsgolv. Huvudtemat för examensarbetet 
kom att bli Värdeflödesanalys VFA som var en passande metodik från LEAN för att kartlägga och 
identifiera slöseri, väntetider och flaskhalsar i produktionen.  
 

5.4 Problembeskrivning 
Det finns två avdelningar som ansvarar för pressverktyg. Den större avdelningen har namnet 
GHB5 och där sker nytillverkningen av pressverktyg. Den mindre avdelningen har namnet GHB4 
och här sker reparation av pressverktyg. Pressverktygen kategoriseras in i två 
pressverktygssystem, det gamla och det nya. På GHB4 sker endast reparation för det gamla 
pressverktygssystemet. På GHB5 sker både nytillverkning av de gamla och nya 
pressverktygssystemet samt reparationer av det nya. 
Den existerande verkstadslayouten för de båda avdelningarna är av standarden funktionell 
verkstad (maskiner av samma typ finns utställda i grupper på fabriksgolvet). På GHB 5 har nyare 
maskiner och arbetsstationer som tillkommit i verkstaden placerats där de fått plats. På grund 
av detta och andra orsaker upplevs flödet således komplicerat och oöverskådligt i dagsläget. 
En konsekvens av flödets komplexitet och den bristande överskådligheten gör det svårt att 
identifiera värdeskapande och icke värdeskapande processer. Vidare finns det ingen tydlig 
flaskhals i flödet pga. ett invecklat prioriteringssystem, komplext flöde och högt varierande 
processtider. Detta innebär svårigheter i att identifiera vilken/vilka processer som blir styrande 
för produktionstakten. 
 
På GHB4 är flödet inte lika komplext och oöverskådligt, detta beror mestadels på att 
reparationsarbeten kräver färre processer och har en lägre ordervarians än nytillverkning. 
Lönsamheten för reparationsjobben är dessvärre svåröverskådligt. Det finns en idé om att 
GHB4-och 5 skulle bli effektivare och lönsammare om de integrerades samman med varandra 
till en stor avdelning.  
 
För att nuvarande och framtida slöseri enklare ska kunna uppmärksammas och förbättringar 
implementeras på avdelningarna för pressverktyg måste först och främst överskådligheten öka. 
Ett mer visuellt flöde med en minskad komplexitet är också önskvärt. Första steget är därmed 
en kartläggning (VFA) av flödet för reparation och nytillverkning av pressverktyg. Det blir 
tillexempel enklare att få finansiella medel för framtida förbättringar/maskininvesteringar om 
det är lättare att förklara vad man gör och varför man gör det. 
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5.5 Mål 
I detta examensarbete kommer författaren att: 

• Avbilda produktionen och dess flöde på GHB5 och GHB4 som den ser ut idag (nuläge) 
med hjälp flertalet VFA (värdeflödesanalys). 

• Identifiera slöseri och problem ute i verkstaden genom att granska styrande processer, 
lager, materialbuffertar och tider (ledtider, processtider, ställtider, väntetider etc). 

• Ta hjälp av nulägesanalysen, operatörer/medarbetare och litteratur för att ge förslag på 
framtida förbättringar.  

• Skapa ett framtida läge(VFA) för nytillverkningen av pressverktyg och ett layoutförslag 
med fokus på ett förenklat, visualiserat och förbättrat flöde, samt eventuellt uppdaga 
konjunktursvängningar (en ökad orderingång) i det framtida läget. 

 
Målet med ovanstående är att assistera medarbetare och chefer på GHB5 och GHB4 med ett 
nytt och annorlunda synsätt att se på produktionsflödet. Med detta nya synsätt hoppas 
författare kunna utöka förståelsen för flödet och samtidigt försätta ett nytt fokus på slöseri i 
processer och flöde samt ett engagemang mot framtida förbättringar. Detta examensarbete 
kommer utgöra en grund för ett redan verksamt projekt som involverar ombyggnationen av 
GHB5, samt ge riktlinjer och goda råd inför en eventuell framtida integration av de båda 
avdelningarna för pressverktyg. 
 

5.6 Avgränsningar 
Studien kommer huvudsakligen syfta till kartläggning och förbättring av flödet för det nyare 
pressverktygssystemet. Detta innebär att mindre fokus kommer ligga på reparationsavdelningen 
GHB4 i och med att endast det gamla pressverktygssystemet repareras här. 
 
För nytillverkningen på GHB5 kommer endast det nyare pressverktygssystemet att studeras, 
anledningen är att de gamla pressverktygen är tänkt att ersättas av de nya i framtiden. Idag 
tillverkas dock båda pressverktygssystem i liknande stor omfattning.   
Kartläggning för nytillverkningen kommer inkludera ett så stort spann av produkter som möjligt 
med liknande tillverkningssätt och närmast identisk processföljd.  
 
För de nya pressverktygen blev två olika verktygstyper separerades i studien då de skiljde sig 
något operationsmässigt. Dessa verktyg kommer att kallas positiva och negativa verktyg. Båda 
kommer studeras men med en högre detaljrikedom för de positiva verktygen, detta för att de 
utgjorde en högre andel order samt hade en längre ledtid i produktion. 
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6 Metod 
Inledningsvis gjordes en litteratursökning och en litteraturstudie på värdeflödesanalys (VFA) och 
LEAN produktion, mer om begreppen följer i kapitel 7. Gammalt kursmaterial från 
produktionskurser på institutionen för industriell produktion blev också aktuellt inför det 
kommande fältarbetet. Den teoretiska referensramen för VFA delen av studien kom att bli: Lära 
sig se: Att kartlägga och förbättra värdeflöden för att skapa mervärden och eliminera slöseri. 
 
Introduktionstiden för fältarbetet bestod av 2-3 veckors praktiktid där observationer bestod av 
dagligt tal med operatörer angående deras arbete, produkten och produktionen. En viktig del av 
denna introduktionsperiod var medverkandet vid morgonens dagliga möte även kallat 
pulsmötet kl 08.00 varje morgon mån-fre. Därefter bestod inlärningsarbetet av dagliga 
observationer tillsammans med litteraturstudier för att sedan pragmatiskt börja skissa upp och 
reflektera över nuläget i VFA:n.  
 
Veckovis uppföljning gjordes tillsammans med handledare och berörda chefer i Gimo och några 
enstaka möten tillsammans med Björn Langbeck (expert inom lean) på Swerea AB genomfördes 
under projektets gång.   
 
Slutskedet för informationsinsamlingen var övervägande öppna intervjuer och diskussioner med 
operatörer och andra berörda inom GHB5 och 4. Nedan följer en schematisk bild på hur 
Informationsinsamlingen förhöll sig till genomförandefasen, se Figur 2. 

Vidare 
litteraturstudier

PraktikInledande 
litteraturstudie Pulsmöten

Handledar
möten

Handledar
möten Pulsmöten

Pulsmöten

Handledare
möten

Handledar
möten Pulsmöten

Observationer

VFA(Problem/
slöseri)

VFA(nuläge)

VFA(Framtid)
Layout

Observationer

Öppna intervjuer

Observationer Öppna intervjuer

Informationsinsamling

Genomförande

Handledning/möte
stödjande process

 
Figur 2: Schematisk bild över hur informationsinsamlingen berörde projektets genomförande. 
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7 Teori 

7.1 Introduktion till Lean 
Syftet med Lean är att bedriva resurssnål produktion vars fokus är skapandet av värde för 
slutkunden. Arbete som inte tillför något värde på produkten för slutkunden ses som slöseri och 
bör/ska elimineras. Uttrycket Lean myntades i samband med en studie som gjordes på 
MIT(Massachusets institute of technology) i slutet av 90-talet. Målet med studien var att 
undersöka de största internationella biltillverkarna och författarna insåg att Toyota gjorde saker 
bättre men framförallt annorlunda från andra biltillverkare. Toyota hade bedrivit resurssnål och 
effektiv produktion i lågkonjunkturer från sedan av andra världskriget. Inom Toyota växte över 
tiden en managementfilosofi fram som kom att kallas TPS(Toyota Production System). Denna 
managementfilosofi hade befunnit sig inom företaget en längre tid i form av arbetssätt och 
metodik men aldrig kodifierats till ord. Lean är ett derivat av Toyotas produktionssystem. (Liker, 
2004) 
 
Lean är ett ytterst använt uttryck idag och ordet har lika många innebörder som användare i 
form av människor, företag och organisationer. För många av dessa organisationer är Lean den 
samling verktyg och metodik som hjälper företag att identifiera och stegvis eliminera alla former 
av slöseri. När slöseri elimineras kan kvaliteten öka i samband med att kostnader och ledtid 
reduceras. I Figur 3 illustreras detta, figuren kallas för Toyotahuset och är en förenkling av den 
övergripande produktionsstrategi (TPS) som Toyota använder sig av. Husets tak lyfts upp av de 
två pelarna JIT(Just in time) och Jidoka(In station quality). Bilden kommer inte att förklaras mer 
ingående i denna rapport. (Liker, 2004) 

 
Figur 3: En schematisk bild av Toyotahuset (Källa: Liker,2004) 



 

15 

7.2 Lean 7+1 Slöserierna 
För att efterleva syftet med Lean att bedriva en resurssnål produktion krävs ett organisatoriskt 
”mindset”. Hela organisationen från operatör/medarbetare till högsta chef måste arbeta efter 
samma principer och eliminering av slöseri är av största vikt i hela verksamheten. För att 
uppfölja det kontinuerliga förbättringsarbetet krävs en god översiktligt strategi. Problem måste 
angripas systematiskt för att dem ska kunna lösas på daglig basis. Det är av yttersta vikt att 
verksamhetens lösningsmetodik fokusera på att ta sig an problem stegvis, då fler 
frågeställningar oftast dyker upp över tiden. Med andra ord bör organisationen alltid fokusera 
på färdigställandet av en förbättringsåtgärd innan en ny inleds. Framförallt måste 
organisationen visa prov på att kunskapen som krävs för att skilja på värdeskapande aktiviteter 
och rent slöseri existerar.(Alsterman et al, 2008) 
 
Nedan följer en lista över de 7+1 slöserierna enligt (Bicheno, 2004): 
 

• Överproduktion – Tillverka mer eller tidigare än vad kunden kräver. 
• Väntan – Fördröjning på grund av diverse orsaker, väntan på material, väntar på att 

transporteras etc. 
• Rörelse – Personalförflyttning sker ineffektivt. 
• Transport – Onödiga transporter, produkter och material färdas inte på bästa tänkbara 

sätt. 
• Överarbete- Icke värdeskapande aktiviteter förlänger tid i produktion utan att ge kunden 

mervärde. 
• Lager- Stora och onödiga materialbuffertar som binder upp kapital, ökar ledtid, ökar PIA 

och gör det svårare att upptäcka defekter. 
• Defekter – Omarbeten och kassationer på grund av toleranskrav och övriga kvalitetskrav 

som inte följs. 
• Outnyttjad kompetens – Kompetensen hos medarbetaren förblir outnyttjad i vissa 

företag och kan gå förlorad. 

 

7.3 Introduktion till Värdeflödesanalys 
 
Värdeflödesanalys (VFA) eller på engelska Value stream mapping (VSM) är ett verktyg och 
analysmetod inom LEAN. Metoden går ut på att kartlägga en produkt eller produktfamiljs 
material och/eller produktionsflöde, även kallat värdeflöde. Syftet med denna kartläggning är 
visualisering av de värdeskapande aktiviteter och genom detta synliggöra det nuvarande 
tillståndet för produktionen eller produktionsenheten genom en ögonblicksbild(stickprov). Med 
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hjälp av denna nulägesbild skapar man sedan ett framtida tillstånd där material- och 
information flödar genom produktionen. Att göra denna kartläggning tränar även utövaren på 
att identifiera slöseri och problem som sedan kan elimineras. 
 
Kartläggningen för nuläget kan också användas som hjälpmedel för att identifiera förändringar i 
produktion och/eller som pedagogiskt verktyg för att utbilda eller förklara hur produktionen ser 
ut och var material samlas upp. I denna studie har huvudsakliga teorier och allmänna 
tillvägagångsättet för kartläggningsmetodiken lyfts från boken Lära sig se av Rother och 
Shook(2004). 
 
Kritik mot denna bok skulle vara avsaknaden av förbättringar och förslag som riktar sig till 
kundorderstyrd produktion eller så kallad (Make to order- MTO). 
 

7.4 Ledtid och takttid 
 
Ledtid är ett begrepp som har många diffusa innebörder beroende på vilken författare som 
definierat det i diverse litteratur/uppsats eller vilket företag/produktion man pratar med. Enligt 
Olhager (2000) är det ”Den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av 
aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna utförs”. Ledtid 
har en början och ett slut, och många företag definierar det som tiden mellan att kunden gör en 
beställning till det att kunden får sin beställning, detta kan också kallas för leveransledtid. En 
lång leveransledtid innebär vanligtvis höga lagernivåer och en produktion mot lager för att 
tillgodose kundens alla behov. 
Med en kortare leveransledtid finns möjligheter att fånga upp konjunktursvängningar och 
kundefterfrågan effektivt utan att behöva hålla höga lagernivåer och således också binda upp 
stort kapital. En leverantör som snabbt och flexibelt kan tillgodose kundens behov med en 
snabb och förutsägbar leveransledtid har en klar konkurrensfördel på marknaden. Genom att 
arbeta med verktyg som reducerar ledtiden kan dessa positiva fördelar uppnås. Den vanligast av 
dessa metodiker är en kartläggning med hjälp av VFA och således identifiera 
kapacitetsflaskhalsar och trånga sektorer där material samlas upp och förlorar tid. 
(Olhager,2000) 
 
Rother och Shook(2004) förklarar ledtidsreducering med följande ord ”Ju kortare som 
tillverknings ledtid är desto kortare är även den tid som förflyter mellan företagets betalning för 
råvaror och betalning från kunden för de produkter som tillverkats. En kortare ledtid i 
tillverkning kommer att förbättra värdet för lageromsättning.” 
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I denna studie kommer ledtiden för produkten i produktion(tillverkning) vara i fokus och därför 
kommer efterföljande resonemang i samtliga kapitel handla huvudsakligen om detta.  
 
I en värdeflödesanalys definieras ledtiden enligt little’s lag, Se Formel 1. 
 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑(𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)  =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
 

Formel 1: Ledtid enligt little’s lag.(Källa: Rother & Shook, 2004)  

I värdeflödesanalysen för det framtida flödet enligt Rother och Shook(2004) så används takttid 
som ett mått för att enklare styra produktionen gentemot flaskhalsen(kapaciteten), Se Formel 2. 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
 

Formel 2: Takttid i produktion.(Källa: Rother & Shook, 2004) 

7.5 Layout 
Det finns 4 klassiska layoutmodeller, produktionslina, fast position, flödesgrupp och funktionellt 
produktionsflöde. En produktionslina kan vara av typen ”löpande band” och innebär 
massproduktion i klassiska termer, hög produktionsvolym och få produktvarianter. Fast position 
symboliseras ofta av större produkter som stegvis monteras ihop på en och samma plats. Denna 
layout symboliseras av låg produktionsvolym och få produktvarianter. Den funktionella layouten 
innebär att maskiner med samma funktion placeras intill varandra på ett verkstadsgolv i så 
kallade maskingrupper. Vid funktionell layout råder hög produktmix/produktvarianter och lägre 
produktionsvolymer. Det som oftast symboliserar en funktionell layout är hög flexibilitet och en 
väldigt anpassningsbar produktion, men långa ledtider och ett komplicerat flöde. Nedan följer 
en figur över de klassiska layoutalternativen och vart dem ligger i förhållande till varandra. Som 
vi kan se ligger funktionell layout längst ner till höger, se Figur 4. (Dencker et al, 2004) 
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Figur 4: Klassiska layoutalternativ och deras användning.(Källa: Dencker et al,2004)  

I Figur 4 ser vi också det fjärde layoutalternativet som ett lite diffusare alternativ då alternativet 
befinner sig i mitten av figuren och med en större bredd på de två skalorna. En flödesgrupp 
symboliseras av en rad maskiner med olika funktion som tillhör ett specifikt produktflöde eller 
produktfamilj. Variansen för produkterna kan inte vara så hög att de kräver andra maskiner än 
de som står i flödesgruppen. Målet med en flödesgrupp är reducerad ledtid och bibehållen 
flexibilitet jämfört med till exempel en layout som fast position eller produktionslina. 
Flexibiliteten och produktvariansen kan dock inte vara lika hög som för en funktionell layout. 
Annat som symboliserar en flödesgrupp är korta transporter, minimalt med rörelser och 
vanligtvis ett enstycksflöde där mellanlagring hålls till ett minimum eller närmast obefintligt, se 
Figur 5 för en typisk flödesgrupp. (Dencker et al, 2004) 
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Figur 5: Bild som illustrerar en flödesgrupp.(Källa: Dencker et al,2004) 

 
 

7.6 Flödesprioritering 
I vilken given tillverkningsenhet/produktion som helst så sker en prioritering av order och/eller 
produkter. För att operatörer ska veta vilken order dom ska välja implementeras oftast 
komplicerade system som ska beräkna färdigdatum och kundens prioritet. FIFO är ett 
konsekvent flöde där alla operatörer prioriterar okomplicerat och standardiserat. FIFO står för 
”First in first out” och översätts först in, först ut och detta är det enda kravet. Med ett fifo-flöde 
så flyter produkterna jämnt längs de förädlande processerna och mindre arbete går åt för 
operatörerna att prioritera. Man reducerar också de svängningar i ledtiden som beror på 
processernas individuella prioriteringssystem/arbetssätt.  

 
En FIFO-buffert kan till exempel bestå av 3-4 enheter om den är en buffert i ett flöde, 
funktionen med själva bufferten är att lyfta upp de svängningar som kommer av varierande 
cykeltider med mera. 
Det måste vara noga styrt var man ställer in material och var man plockar ut, annars finns risk 
för förvirring och komplikationer, med andra ord ska arbetssättet vara visuellt och tydligt. Ett 
vanligt tillvägagångssätt att lösa detta är lutande plan med rullar, man ställer in 
material/produkter i överkant och plockar ut i underkant. Materialet rullar sedan fram när en 
låda plockas ut. Det är viktigt att bufferten kan bli full, vilket medför att föregående process i 
kedjan slutar tillverka när bufferten är full. (Björn Langbeck, Swerea) 
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7.7 Ställtidsreducering – SMED 
 
SMED eller ”Singel-digit minute exchange of die” är en lösningsmetodik med fokus på 
reducering av omställningstider i maskiner. SMED går i stora drag ut på att separera interna och 
externa ställtider för att sedan överföra interna ställtider till externa i så stor grad som möjligt. 
Interna ställtider är de tider då maskinen måste stå stilla(inte kan bearbeta eller förädla 
material) och därför bör omställningsarbete ske utanför maskinen då den fortfarande 
bearbetar, detta blir då externa ställ. Vid till exempel en fleroperationsmaskin ska NC-program 
för nya produkter vara förberedda och färdigsimulerade (externt ställ) så att operatören enkelt 
kan sätta nya produkter i drift utan ett förlängt ställ.(Alsterman et al,2008) 
 
För att reducera inre ställtider kan till exempel chuckar och paletter användas vid montering av 
arbetsstycke och fördefinierade referenssystem kan användas för att förenkla inmätningen av 
arbetsstycket. 
 
I och med SMED har 8 tekniker framställts för att behandla och reducera omställningsprocesser 
i produktionen, dessa redogörs nedan(Alsterman et al, 2008): 
 

• Separering av interna och externa ställ – Dokumentera vad som kan göras när maskinen 
produceras och vad som är ett måste när maskinen står still. Gå ut i verkstaden och mät 
ställtider och kartlägg interna och externa ställ. 

• Interna ställ bör omvandlas om möjligt till externa – Efter kartläggningen ska försök 
göras att omvandla och rationalisera bort interna ställ. 

• Funktionella fästanordningar – Byta och/eller effektivisera vanliga skruvförband. Hitta 
alternativa lösningar som förinställda paletter etc. 

• Funktionell standardisering – Reducera verktygsvarians. 
• Fixturer – Fixturer för effektivisering av infästningen av arbetsstycket i maskinen.  
• Parallellisera processer – Reducera ställtid genom att tillsätta fler operatörer och dela 

upp arbetsmoment till fler processer.   
• Eliminera/reducera justering – Få bort eller reducera efterjusteringar till exempel med 

specialutrustning. 
• Mekanisera – Automatisera och mekanisera arbetsmoment runt om maskinen så att 

antalet arbetsmoment för operatören minskas. 
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7.8 Conwip - Ett ledtidsreducerande arbetssätt 
 
Conwip – ”Constant work in progress” är ett arbetssätt i produktion med syftet 
ledtidsreducering. Med hjälp av så kallade Conwip-kort begränsar man inflödet i 
produktionsenheten genom att dimensionera dessa kort efter hur många 
produkter/komponenter man vill tillåta i flödet. Denna dimensionering görs regelrätt efter att 
man identifierat flaskhalsprocessen kapacitet och körtider. Processerna som ingår i Conwip-
systemet kan ses som en svartlåda där saker matas in och saker kommer ut. Varje gång 
någonting kommer ut så skickas ett kort och en tillåtelse för nästa produkt/material att skickas 
in i flödet. Målet med detta är som sagt ledtidsreducering då man begränsar antalet produkter i 
flödet utan att strypa flaskhalsen.(Marek et al,2001) 
 
Nedan illustreras formeln för Conwip-dimensionering av kort, se Formel 3. 

𝑇𝐻(𝑤) =
𝑤𝑟𝑏

𝑤 + 𝑤0 − 1
 

Formel 3: Conwip-formel.(Källa: Marek et al, 2001) 

Där w är antal kort i systemet. TH(w) är systemets utflöde/genomflöde. rb är flaskhalsens 
jobb/min. w0 är MIA som är maximalt för det givna systemet som arbetar efter flaskhalsen. 
Vidare bestäms w0 av(se Formel 4) 

𝑤0 = 𝑟𝑏 ∗ 𝑇0 
Formel 4: Formel för w0(Maximalt MIA efter flaskhals) (Källa: Marek et al, 2001) 

Där T0 är summan av det genomsnittliga processtiderna för hela kedjan. 
Antal kort eller MIA i ”den svarta lådan” bestäms sedan av w. w utbrutet ur Formel 3 ger Formel 
5, se nedan. 

𝑤 =
𝑇𝐻(𝑤) ∗ (𝑤0 − 1)

𝑟𝑏 − 𝑇𝐻(𝑤)  

Formel 5: Formel för w(härledd ur Formel 3).(Källa: Marek et al, 2001) 
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8 Beskrivning av produkt  

8.1 Avdelningarna GHB4(reparation) och GHB5(nytillverkning) 
De två avdelningar är båda uppdelade som funktionella verkstäder, detta innebär att maskiner 
av samma typ/karaktär är placerades i stora maskingrupper bredvid varandra på 
verkstadsgolvet. En bieffekt av detta är att materialflödet blir komplext och svåröverskådligt 
åtminstone på GHB5 där materialflödet består av olika produkter/produktfamiljer som korsar 
varandra och utnyttjar varandras resurser i flödet. Mer om dessa produkter/produktfamiljer i 
kapitel 8.2 nedan.  
 

8.2 Pressverktyg/pressverktygssystem 
Pressverktyg som tillverkas och repareras på fabriken kategoriseras in i tre typer av produkter 
även kallade pressverktygssystem. Dessa pressverktygssystem är följande: 

• Gamla pressverktygssystemet 
• Nya pressverktygssystemet  
• Prototyptillverkning 

Som tidigare nämnts kommer denna studien inte fokusera lika mycket på det gamla 
pressverktygssystemet. Prototyptillverkning existerar som en del av nytillverkningen men 
kommer dessvärre inte studeras närmare i denna rapport. Fördelningen bland order skiljer sig 
aningen mellan de olika pressverktygssystemen. Det gamla och det nya pressverktygen tillverkas 
av ungefär samma mängd med en lite högre andel gamla pressverktyg. Detta förändras dock 
årligen med en lätt nedgång för de gamla pressverktygen och en lätt uppgång för det nya. 
Prototyptillverkningen förhåller sig relativt lågt mot de andra typerna. Som tidigare nämnts så 
begränsade studiens omfattning vid det nya pressverktygssystemet eftersom det i framtiden 
kommer ersätta det gamla. 

8.3 Det nya pressverktygssystemet 
Det nya pressverktygssystemet är designat för att vara en snabbare installationsmöjlighet i 
pressarna gentemot det gamla. Idén är att systemet ska vara centrerat kring nollan och därmed 
förenkla och reducera stället i pressarna vid ett verktygsbyte. 
Ett pressverktyg består av komponenterna: 

• Stämpel 
• Utstötare 
• Dyna 
• Plunge 
• Innerstämpel 
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Nedan följer en schematisk bild typen gamla pressverktygssystemet, se Figur 6. 
 

 
Figur 6: Schematisk förklarande bild av ett äldre pressverktyg(Källa: Sandvik Coromant,2013) 

I centrum av dynan mellan stämpel och utstötare formas kaviteten som utgör geometrin för 
hårdmetallskäret. Plungen skjuter igenom stämpel och utstötare och skapar hålet genom skäret. 
Innerstämpeln hjälper till att forma det hålet ytterligare med de geometrier som önskas.  
 
I denna studie kommer inte alla varianser beaktas för de ingående komponenterna i 
pressverktyget, men en kort förklaring kommer redogöras. 
Stämplar och Utstötare har samlingsnamnet toppar då de liknar varandra utseende- och 
tillverkningsmässigt, till exempel följer de ungefär samma förädlande processer. Topparna 
kommer i två varianter; profilerade och plana. De plana topparna kräver lägre bearbetningstid 
och utgör en väldigt liten andel av tillverkningen och därför kommer inte dessa studeras 
närmare. 
 
Ute på verkstaden görs en terminologisk skillnad mellan olika profilerade toppar där de 
vanligast refereras till positiva och negativa toppar. I denna rapport görs ingen skillnad mellan 
de positiva och negativa topparna då skillnaderna är högst marginella och förädlingsstegen 
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påverkas inte nämnvärt. Dock görs en viss avskiljning mellan positiva och negativa dynor. Det 
positiva är vanligtvis mer komplicerade att tillverka och tar därför längre tid ute i prodktionen. 
 
För att genomföra värdeflödesanalysen på hela pressverktyget krävdes en viss förenkling och 
uppdelning av de ingående komponenterna. Det blev alltså för komplext att blanda in hela 
pressverktygets tillverkning i en enda kartläggning/VFA. De komponenter som följde liknande 
förädlingssteg i produktion definierades som en och samma produktfamilj, nedan följer 
uppdelningen: 

• Stämplar & Utstötare(toppar) 
• Dyna positiv & negativ 
• Plunge  
• Innerstämpel 

För att ett pressverktyg ska vara funktionellt krävs en av varje komponent. Topparna måste vara 
minst 2, en stämpel och en utstötare. 

8.4 Reparation 
Utöver nulägesanalysen för nytillverkning av pressverktyget så sträckte sig studiens omfattning 
vidare över flödet för denna produktfamilj:  

• Reparation toppar (görs på GHB4) 

Reparation av pressverktygets toppar sker i ett distinkt flöde. Det sker många reparationer 
dagligen inne på GHB4 och när avdelningen reparerar görs det för topparna eftersom det är 
dom som slits när hårdmetallpulvret pressas samman till den slutgiltiga produkten.  

9 Nuläge 

9.1 Kund och levererade order 
Idag finns inga externa(utanför Sandvik koncernen) kunder gällande pressverktyg för 
nytillverkning och reparation. Reparation sker endast mot det egna pressverktygsförrådet. 
Nytillverkning görs för pressverktygsförrådet i Gimo och andra produktionsenheter inom 
Sandvik Coromant. Pressverktygsförrådet i Gimo gör väldigt många beställningar och förhåller 
sig relativt lika med beställningar från andra produktionsenheter gör. I nuläget uppskattas det 
att beställningar på kompletta verktyg av den nyare typen görs några gånger veckovis av kunden 
och den genomsnittliga leveranstiden är ett par veckor. Eftersom tillverkningen sker mot 
kundorder i hela flödet så innebär detta att ordern/produkten görs unik i samma stund den 
lämnar planering/beredning. Det förekommer även sporadiskt att beställningar läggs 
komponentvis för att en kund vill ersätta en någon del av sitt pressverktyg. I studien görs ingen 
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skillnad mellan komponentorder och kompletta order då de inte påverkar flödets struktur 
nämnvärt. 
Det kompletta verktyget paketeras ner i leveransväskor och transporteras dagligen internt till 
pressverktygsförrådet som är beläget i samma fabrik. Om verktyget är till en annan 
produktionsenhet så paketeras och skickas verktyget samma dag. I denna rapport antas den 
genomsnittliga leveransen vara ett pressverktyg dagligen till kund(gäller för både 
pressverktygsförrådet och extern kund). 

9.2 Leverantörer 
Leverantörerna för råmaterialet och halvfabrikatet finns både externt och internt. I 
råmateriallagret även kallat högskåpet styrs de mesta ämnesbeställningarna per automatik via 
beställningspunkt. I några av fallen skickas en notis upp till planering/beredning innan en 
beställning läggs. Då kan planeringen granska beställningens omfattning och nivån på 
beställningspunkten samt korrigera denna om nödvändigt efter att behovet för just den 
ämnesdimensionen uppskattats.   
Den största beställningen som görs externt är på paletter till stämpel, utstötare och dyna. Dessa 
beställs som helfabrikat och monteras ihop med resterande produkt vid ett senare tillfälle.. 
Leveranserna anländer vanligtvis månadsvis med den uppskattade mängden material. 
 

9.3 Produktionsplanering/beredning 
Order inkommer till planeringen elektroniskt via mejl från en ordergenerator där kunden gör sin 
beställning. Sedan automat generas ett leveransdatum och pris till kund med hjälp av 
programmet, leveransdatumet ges efter en preliminär kapacitetsberäkning av nuvarande 
produktion. Programmet ger således ett teoretiskt datum när arbetet kan tänkas vara klart 
utifrån processtider, MIA, kapacitet etc. Planering/beredning korrigerar sedan detta datum om 
för många arbeten räknas vara klara samma vecka. Här används en budgeterad siffra som 
riktlinje för hur många verktyg som kan beräknas vara klara respektive vecka. Sedan balanseras 
arbetena ut över veckorna. 
NC-program för verktygets komponenterna autogenereras i samband med att ordern skapas. 
Sedan kompletterar och färdigställer beredningsgruppen ordern, för in den i systemet, skriver ut 
ritningar och samlar allt i en plastmapp. Kundordern dyker upp både elektroniskt i systemet och 
fysiskt. Arbetet läggs alltså ut i produktion på en gång och sedan inväntar ordermappen flödets 
första process att inleda. 
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9.4 Råvarulager 
Idag förvaras den större delen av råmateriallagret i hög-skåpet. Det finns också ämnesskåp 
placerade ute i produktion för att materialuttag ska kunna göras mitt i produktion för vissa 
processer.  
 
För att ge en bild över allt material som binder kapital i förvaring så har ämneslager för de olika 
materialflödena räknats av. Efter detta skapades en tabell där mängden komponenter i 
råmateriallager omvandlades till ledtid i produktion med hjälp av Little´s lag. Detta gav en tydlig 
bild över huruvida råmateriallagret var överdimensionerat eller inte. Vissa komponenter visade 
sig ha en hög ledtid. Detta kan ha berott på att man beställer in höga kvantiteter av dimensioner 
som användes i lägre grad än andra. 

9.5 Mellanförvaring – blålådor 
När komponenterna vid nytillverkningen av ett pressverktyg är klara samlas de upp på en 
hyllplats som kallas blålådor. Här väntar komponenterna på resterande delar av verktyget tills 
att verktyget blir komplett. Då töms lådan och verktyget går vidare till mätrummet/slutkontroll.     

9.6 Pulsmöte 
Varje morgon klockan 08.00 måndag-fredag samlas produktionsledare med representant från 
varje arbetslag samt planering/beredning. Det händer också att konstruktörer och 
produktionsteknik medverkar vid mötet. Vid mötet diskuteras olyckor och tillbud i produktion 
och på fabriken, hur order ligger till i verkstaden mot leveransdatum(mestadels prioriterade 
arbeten), förseningar och stopp i produktion samt problem med diverse verktyg. Mötet tar ca 
10-15 minuter och därefter går medarbetare tillbaka ut i produktion.  
 

9.7 Beskrivning av processer för nytillverkning 

9.7.1 Stämpel och utstötare/toppar(huvudflöde): 

• Ordermapp går ut i produktion och tvådelas.  
• Ett materialuttag för huvudkomponent görs och går vidare till nästa process.  
• Materialuttag för delkomponent görs oberoende av huvudkomponenten och sedan 

bearbetas denna i ett godtyckligt antal processer. 
• Huvudkomponenten bearbetas i ett godtyckligt antal processer. 
• Huvudkomponent och delkomponent integreras samman och bearbetas och 

finbearbetas i ett antal processer. 
• Topparna mellanlagras i blålådorna i väntan på resterande komponenter till 

pressverktyg. 
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• Topparna kontrolleras i mätrummet.  
• Verktyget sätts sammans, avsynas och rapporteras av som redo för leverans.  

 

9.7.2 Positiv och negativ dyna: 

• Ordermapp går ut i produktion och materialuttag görs. 
• Dynan bearbetas. 
• Dynan kontrolleras. 
• Dynan bearbetas och finbearbetas. 
• Dynan mellanlagras i blålådorna i väntan på resterande komponenter till pressverktyg. 
• Dynan slutkontrolleras och avrapporteras och görs redo för leverans tillsammans med 

resterande verktyg.  

9.7.3 Plunge: 

• Ordermapp går ut i produktion och materialuttag görs. 
• Plungen kontrolleras. 
• Plungen bearbetas. 
• Plungen integreras samman. 
• Plungen mäts upp och förflyttas färdig till mellanförvaringen för pressverktyg i väntan på 

övriga komponenter. Plungens tillverkning tar vanligen mindre tid än övriga 
komponenter. 
 

9.7.4 Innerstämpel:  

• Ordermapp går ut i produktion och materialuttag görs. 
• Innerstämpel bearbetas. 
• Innerstämpel finbearbetas och avsynas snabbt. 
• Innerstämpeln förflyttas till mellanförvaring för att invänta resterande pressverktyg. 
• Innerstämpel slutkontrolleras med resterande verktyg och avrapporteras. 

 

9.7.5 Reparation av gama pressverktyget (GHB4): 

• Reptoppar tas från en hylla med skadade toppar, order på reparation skapas elektroniskt 
och fysiskt. 

• Reptoppar bearbetas till den skadade ytan är borta. 
• Ytan finbearbetas och avsynas för att sedan levereras samma dag tillbaka till 

pressverktygsförrådet.  
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10  Värdeflödesanalys - Nuläge 
I bilagor A-E har en kartläggning för varje produktfamiljs flöde utefter den föreliggande 
beskrivning som har redogjorts i kapitel 9. Underlaget för kartläggningsmetoden är främst från 
den teoretiska referensramen(boken: "Lära sig se") men också teoridelen, se kapitel 7. För att 
en kartläggning ska vara möjlig så krävs ett visst generaliserande synsätt och förenklingar är 
ibland ett måste. Nedan följer noggrannare förklaring kring hur de olika begreppen har 
använts/tolkats för just denna kartläggning:   
 

• Lager/buffertar – Innan/mellan varje process har arbeten/order för respektive flöde 
räknats. I exempelvis huvudflödet toppar har det som ligger i hyllor, på bänkar och det 
som sitter i maskinbuffert räknats. I de delarna av flödet då materialuttag ännu inte skett 
så har order istället granskats och komponenter av den aktuella produktfamiljen räknats. 
 

• Tid i lager och ledtid i produktion – För varje buffert/mellanförvaring räknas antal 
komponenter om till tid med hjälp av Little’s lag. Denna tid summeras ihop i slutet för att 
ge summan av ledtid i produktion. 
 

• CT/Cykeltid - I vissa processer händer det att operatörer batchkör/kampanjkör 
komponenter för att det underlättar ställ av maskiner etc. I kartläggningen kommer 
detta dessvärre inte framgå med tydlighet. Istället visualiseras medeltiden för en 
komponentkörning(cykeltiden) som det huvudsakliga förfarandet. Vidare räknas den 
värdehöjande tiden på samma sätt som cykeltiden. Tiden det tar att bearbeta en 
komponent blir detsamma som processtiden eftersom komponenterna körs en och en. 
 

• ST/ställtid- Det vanliga är att ett ställ generellt sätt görs för varje ny order och för varje 
komponent. Det är också vanligt att operatörer gör ett ställ och sedan kör av flera 
komponenter med liknande dimensionsattribut, även kallat kampanjkörning. De 
ställtider som finns beskrivna i kartläggningen kan alltså ses som en medeltid vid både 
kampanj och enkomponentskörning. 
 

• Uptime/tillförlitlighet – Tillförlitligheten för processen har satts som ett uppskattat 
riktvärde för att få en känsla för processen. 100 % tillförlitligheten är satt för helt 
operatörsberoende processer. Och lägre tillförlitlighet för maskinprocesser med längre 
körtider och mer stopp. 
 

• Skift – På de två avdelningar jobbar man i 1 och 2 skift beroende på vilken process.  
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• Antal operatörer – Längst upp i informationsrutan för processer finns en symbol som 
indikerar hur många operatörer som arbetar på respektive process. Denna ruta används 
endast vid operatörsberoende processer. 
 

• Avstånd mellan processer – Den röda pilen mellan processerna ska indikera det fysiska 
avståndet mellan varje process i meter. Värdet är uppmätt med steg och ger mer av en 
riktlinje än det exakta avståndet.  
 

• Levererade order - Pressverktyg av det nya pressverktygssystemet uppskattas behovet 
ligga på två st pressverktyg per dag i genomsnitt.  
 

11 Slöseri/problem idag 
I detta kapitel har fokus lagts på att identifiera problem/slöseri för nytillverkningen av 
pressverktyg. Det innebär att för reparationsflödet har inte samma omfattande analys 
genomförts. Anledningen till detta är att komplexiteten i de sammanlänkande flödena för 
nytillverkningen av pressverktyg har av uppenbara skäl studerats mer ingående. 
 
Efter att ha analyserat nuläget ingående och diskuterat med medarbetare på nytillverkningen av 
pressverktyg har slöserier/problem kontinuerligt identifierats under arbetets gång. Nedan följer 
diskussionen kring detta: 
I lager för råmaterial finns idag ett överdimensionerat lager som skulle kunna bli mindre. 
Mycket kapital binds upp i ämneslagret och anledningen till detta är en hög varians av 
dimensioner och användandegrad. Vissa dimensioner med högre buffertvärden används väldigt 
sällan medans andra används frekvent.  
 
Material gör idag långa och/eller komplicerade färdsträckor mellan processer. Eftersom det är 
långa sträckor mellan vissa processer så medför det även att material samlas upp ibland innan 
det transporteras till nästa process, och därför får vi ett ytterligare slöseri i form av 
mellanlagring.  
 
Arbeten/lagring mellan processer känns ibland krånglig och svåröverskådlig, det finns en sorts 
ordnad oordning där operatörerna för den aktuella processen har insyn i vad som ska köras och 
när men det blir svårt för till exempel övriga medarbetare att veta detta. Det händer också att 
arbete som ska vänta på en process ligger i en hylla för en annan process etc. 
 
De processer som tar lång tid att köra har också en hög varians i cykeltid för olika 
produkter/komponenter. Till exempel kan en större area och/eller djupare profil för en produkt 
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innebära en dubblering av medeltiden för vissa processer. Detta gör att kapaciteten blir 
svårberäknad och flödets upplevs komplext och invecklat. En effekt av detta är att flaskhalsen 
varierar. 
Ibland händer det att parallella flöden med kortare maskintider och genomloppstid kör fram fel 
delar till det som har körts i huvudflödet och detta orsakar förlängda ledtider i produktion. Vid 
till exempel integrationen för huvudflödet kan ibland huvudkomponenten få ligga och vänta på 
delkomponenten som ännu inte bearbetats. 
 
Idag finns ingen tydlig styrning för hur material/order släpps ut i produktion av varken planering 
eller materialuttaget. Därför släpper olika processer materialet/ordern på det sättet som 
förenklar det egna arbetet. Historiskt har nedströms processer i huvudflödet fått arbeta i den 
takt som process nr 1 behövt arbeta i för att inte svälta. Detta gjordes eftersom man upplevde 
att denna process var flaskhalsen och därmed den styrande processen för flödet och därmed 
avgörande för kapaciteten. När nytillverkningen har en hög orderingång så ökar den 
sammanlagda ledtiden i produktion för alla arbeten som släpps ut. Detta går enkelt att se 
genom att jämföra den totala ledtiden för bilaga A och B. Skillnaden mellan de båda nulägena är 
att i Bilaga B har orderingången varit något högre än genomsnittet för en viss period.  
 
När orderingången stiger så går mer och mer tid åt att prioritera och mixa(variera körtider etc.) 
arbeten. Prioriterade order är högt i andel sett till standardorder och när mycket arbete är ute i 
produktion så går prioriterade order före samtidigt som standardarbete lätt ”fastnar” i flödet 
eftersom det inte är bråttom. Detta skapar oförutsägbara ledtider som varierar mycket 
beroende på vilken typ av order. Under perioder med hög arbetsbelastning kan standardorder 
behöva prioriteras en tid efter att arbetssläpp gjorts för att inte bli försenade.  
En annan problematik är att operatörer ibland visuellt använder den fysiska ordern 
(arbetsmappen) för att bestämma hur arbetet ska prioriteras, men samtidigt kan mps-systemet 
ha gett ordern en annan prioritet. 
 
En ojämn skiftgång ger idag bieffekten att man får ett klumpvist arbetsflöde. När till exempel 
vissa processer bearbetat arbeten på kvällar så hamnar en stor mängd arbete morgonen efter 
på nästa process nedström. Ett exempel på detta kan ses i kartläggningen för huvudflödet vid 
process 2 som jobbar i ett skift, här infinner sig ofta en stor buffert eftersom process 1 arbetar i 
två skift. 
 
Det finns en sårbarhet och begränsad flexibilitet i vissa processer idag. Dynflödet är mer sårbart 
än till exempel flödet för toppar då vissa processer har ett begränsat antal maskiner som kan 
bearbeta dynor. 
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Kassationer/omkörningar förekommer givetvis för alla flöden, men ett stegrande problemet går 
att notera för dynflödet där nuvarande maskiner inte klarar av de nya toleranskrav som ställs på 
grund av föråldrade maskiner. 
 
Det upplevs bland medarbetare att mätrummet uppträder som en ”osynlig” flaskhals. I 
kartläggningen kan man notera att mätrummet är en återkommande process för flera av 
flödena, till exempel för dynan som behöver kontrolleras upprepade gånger pga. höga 
toleranskrav. Observationer gjorda under perioden för studien har det inte visat sig ligga några 
högre buffertar före mätprocessen än vad som anses rimligt. Förklaringar till att mätrummet 
skulle kunna uppfattas som en flaskhals är följande: 

• En hög andel ”osynliga” arbeten(ingen fysisk order för arbetet) 
• En hög andel av icke produktionsrelaterade arbeten. 
• Problemverktyg som kräver mer tid än ”vanliga” jobb 
• Många arbeten med status "väntar" ligger elektroniskt i systemet men som fysiskt 

väntar på resterande komponenter i blålådorna.  
• Ett arbetssätt som förlänger ledtiden för enskilda komponenter (stämplar & utstötare) 

men som möjliggör att man kan mäta topparna för att sedan direkt avrapportera 
komplett verktyg.   

• Svårt att räkna på kapacitet och arbetsbördan. 

Problem och slöseri som diskuterats ovan kan sammanfattas till nedanstående: 
• Råmateriallager 
• Svåröverskådlighet 
• Väntan 
• Transporter 
• Hög varians i cykeltider 
• Fel material till processer 
• Ostyrt tryckande flöde 
• Prioriterade order 
• Hög ledtid 
• Oförutsägbar ledtid 
• Ojämn skiftgång 
• Begränsad flexibilitet 
• Kassationer/omkörningar 
• Mätrum 
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12 Förutsättningar för framtid 

12.1 Takttid 
Innan en kartläggning för framtiden lyfts fram så har författaren först valt att studera takttiden 
för det framtida flödet med utgångspunkten att antal levererade order inte skiljer sig mycket 
från fjolåret. Med hjälp av takttiden kan läsaren lättare få en förståelse kring flaskhalsprocessen 
och kapaciteten i verkstaden. Formel 2: Takttid i produktion från teoridelen har använts och 
modifierats för att bättre passa förutsättningarna för de studerade flödena. Behovet(antal 
levererade order) för nytillverkning antas vara ett pressverktyg dagligen. Detta innebär en av 
respektive komponent för pressverktyget förutom toppar där det behövs två för ett komplett 
pressverktyg. Tillgängligheten är satt efter hur många skift operatörerna för den aktuella 
processen arbetar i, 1 skift jämställs med 8 timmar och 2 skift med 16 timmar. Nedan illustreras 
den modifierade formeln: 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
 

Formel 6: Modifierade taktids formel. 

Nedan följer ett exempel på hur takttiden beräknats för huvudflödet vid en process som arbetar 
i 2 skift, se Formel 7. 

(16 ∗ 60)
2

= 480𝑚𝑖𝑛 

Formel 7: Exempel för takttid. 

Samma resonemang har sedan använts för att kalkylera övriga takttider och dessa inkluderas i 
kartläggningen för framtiden.  
 

12.2 Flaskhals processen 
För varje delflöde i nytillverkningen finns en flaskhalsprocess som begränsar kapaciteten för 
flödet, den karaktäriseras ofta av en lång process/cykeltid, en låg tillgänglighet etc. I nuläget kan 
man ganska enkelt identifiera några flaskhalsar, till exempel Process 1 i innerstämpelflödet och 
integrationsprocessen i plungeflödet enligt de principer som har diskuterats i teoridelen. För det 
negativa dynflödet är flaskhalsprocessen oundvikligen process 1 då inga andra operationer med 
så höga cykeltider infinner sig. 
Men för toppar respektive positiva dynor är det svårare att identifiera flaskhalsprocessen i 
flödet. Både process 1 och 5 för huvudflödet samt process 1 och 2 för det positiva dynflödet har 
höga cykeltider med en hög variation och lägre tillförlitlighet än andra processer. 
När flödet för den positiva dynan analyseras i Bilaga C kan man se att material samlats framför 
process 2. Det kan finnas en rad olika förklaringar till detta men med bakgrunden att process 2 
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har höga toleranskrav, lägre tillförlitlighet, begränsad flexibilitet samt en lång cykeltid med hög 
varians. Material skulle dessutom inte samlas upp här om det visade sig att arbetsbördan och 
cykeltid för process 1 var likställd med process 2, alltså kan slutsatsen dras att i detta flöde är 
flaskhalsprocessen. Samma resonemang som för den positiva dynans flöde gäller således för 
topparna där material visar sig samla framför process 5. 
 

12.3 Konceptualisering av framtida flöde 
För att ge förslag till ett nytt förbättrat flöde har först kartläggningen av nuläget analyserats 
tillsammans med de slöserier och problem som har belysts i kapitel 11. Idéer och ”leantänk” har 
lyfts sedan från teoridelen(kapitel 7) för att förstärka bakomliggande resonemang. I samband 
med de framtida flödena för respektive komponent presenteras ett framtida koncept eller 
layoutförslag på hur de olika flödena kan samverka på ett övergripande plan. För att lättare 
förstå de förslag som presenteras i kapitel 13 krävs att läsaren går igenom Bilaga G med det 
framtida flödet för toppar tillsammans med H , layoutförslaget för de samlade flödena. 
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13 Framtidstillstånd  
I detta kapitel redogörs för det framtida flödet på GHB5 med hjälp av bilagorna X-X. Först 
redogörs de övergripande förbättringar som föreslås införas i produktionen för hela 
pressverktyget och sedan följer vidare förklaring hur varje delflöde kan optimeras. I slutet av 
varje delkapitel summeras dessa förbättringar punktvis för att ge läsaren en mer övergripande 
bild av de förbättringar som föreslås. 

13.1 Övergripande förbättringar för hela pressverktygsflödet: 
(eventuellt)Pressverktyget släpps idag ut i produktionen som en hel mapp/order fylld med flera 
delorder. De ingående komponenter har olika ledtider, några är snabbare än andra, bland annat 
plungen och innerstämpeln som går betydligt snabbare i produktion. Materialuttag och 
produktionsstart för dessa komponenter skulle kunna fördröjas så att dessa processer kunde 
göra annat under tiden. Genom att operatörerna för dessa flöden styr sitt eget materialuttag så 
kan de själva planera sin arbetsbörda och de ingående komponenternas tillverkning efter hur 
resterande verktyg ligger till(Dyna och toppar som tar längre tid i produktion). Fördelarna med 
detta är reducerat MIA och reducerad ledtid i produktion för dessa komponenter då en effekt av 
detta är att tiden i blålådorna reduceras. 
    
Ordern släpps idag ut i produktion oavsett arbetsmängd och hur mycket MIA som finns 
produktion. Om inflödet ströps och balanserades mot hur mycket MIA som fanns i produktion 
skulle ledtider kunna reduceras utan att behöva påverka kapaciteten i flödet. För att utnyttja 
detta skulle en enhetlig arbetsmängd behöva skapas. Med enhetlig arbetsmängd menas ett 
standard pressverktyg med vanliga mått. Till exempel dimensioner som inte komplicerar eller 
förhöjer arbetsbörda och cykeltid. 
 
Att dela upp pressverktyget i flertalet komponentorder skulle dock ytterligare komplicera flödet 
och eftersom flaskhalsen fortfarande kan nyttja flera maskiner samtidigt så behövs egentligen 
inte utsläppet av pressverktygsordern delas upp ytterligare. Med andra ord skulle det gå att 
bibehålla hela ordersläpp från planering/beredning. Men dessa ordersläpp behöva kalibreras 
mot takten som flaskhalsprocessen arbetar. 
Frågan blir senare vem som ska hålla i taktpinnen. Det går förmodligen att motivera varför både 
Materialuttaget och planering/beredning ska hålla i detta. Fördelen med att begränsa vid 
materialuttaget är att produktionen stryps vid råmateriallagret och där förädlingen av material 
påbörjas. Nackdelen är begränsad överskådlighet och försvårad fysisk orderhantering. Ifall 
taktningen placeras hos planering/beredning så förbättras överskådligheten och 
förutsägbarheten för ledtiden. Man kan planera ihop utsläpp av arbetsmängd med andra 
administrativa åtgärder samt ge säkrare leveransbesked till kund. 
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För att kunna styra inflödet med hjälp av frisläppning av enhetlig arbetsmängd på ett korrekt 
sett utan att svälta flaskhalsen så krävs daglig uppföljning av MIA och genomströmning 
(avrapporterade order). Om process 5 antas vara den konstanta flaskhalsen för huvudflödet så 
skulle uppföljningen kontinuerligt behöva göras dagligen och förslagsvis efter varje skift. Här 
skulle anteckningar behöva föras på antal MIA och färdiga arbeten/order efter det till exempel 
det aktuella skiftet. På detta sätt kan flödet börja regleras och målet är reducering av total MIA 
för att således reducera ledtider på verkstanden. 
 
För att den nya styrningen av arbetssläpp/frisläppning ska få önskad effekt och inte bara 
reducera ledtider i produktion utan också ge en mer förutsägbar ledtid så föreslår författaren 
införandet av fifo-flöden. De processer som har ett mindre fysiskt avstånd ifrån varandra och 
kan arbeta i någon typ av kontinuerligt flöde kommer dock inte behöva ha ett fifo-flöde. Nedan 
följer en figur på hur skillnaderna i ledtid mellan standard och prioriterade order kan reduceras.

 
Figur 7: Exempel på hur ledtiderna kan skiljas och vad resultat blir. 

I Figur 7 illustreras konceptet att med ett noggrant styrt fifo-flöde så kommer varianser i ledtid 
för flertalet order att minska och företaget kan ge kunden ett mer exakt leveransdatum oavsett 
vilket prioritet dom har och således öka förutsägbarheten.  
 
Prioriteringen av en order måste ske vid arbetssläppet och sedan måste man lita på att fifo-
flödena för fram ordern jämnt i produktion. En fifo-bufferten måste inte nödvändigtvis utgöras 
av rullband eller dylikt. Utan istället kan ordern vara märkt med arbetssläppets datum och tid, 
förslagsvis med övertydlighet så att en operatör i princip inte behöver titta i arbetsinnehållet för 
att veta vilket datum den släpptes ut i produktion. Att således komma ifrån det äldre 
planeringssättet där prioriteringen skedde mot slutdatumet och istället planera och prioritera 
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order som har varit längst ute i produktion. På detta sätt lägger man om arbetssättet och börjar 
arbeta mot att få ut alla order så snabbt som möjligt ur produktion istället för att bara hålla 
slutdatumet.  
 
Omarbeten är en risk och ett förekommande slöseri i vilket givet produktionsflöde och med 
redogörelsen ovan så kommer omarbeten automatiskt bli prioriterade eftersom dessa kommer 
ha ett tidigare datum än andra order för arbetssläppet. Planering/beredning kommer därmed 
behöva hålla ett fönster där de förutser hur många procent av order som kommer bli 
omarbeten, på detta sätt undviks den negativa effekten att MIA blir för högt på grund av 
omarbeten i flödet.   
 
Om fifo-flödet ska funktionera korrekt längs flödet så måste produktmixen ske vid 
arbetssläppet. Produktmix i det här fallet innebär att cykeltiderna för respektive verktyg måste 
tas i beaktning innan arbetssläpp görs. Eftersom det är process 1 och 5 för huvudflödet samt 1 
och 2 för dynflödet som har de höga varianserna så är det dessa tider som måste varieras runt 
medelvärdet för att få ett så jämnt flöde som möjligt. Ett förslag är att antal verktyg med långa 
körtider begränsas i flödet eller att arbetsläppen sker med jämn variation, till exempel i 
ordningen kort-kort-lång.    
 
Ovanstående föreslagna förändringar ger dessvärre ingen lösning för den kvarstående 
problematiken med mätrummet, som inte är en regelrätt flaskhals utan snarare en trång sektor. 
För att komma till bukt med problemet föreslås att allt arbete i mätrummet har en order och att 
produktionsrelaterade arbeten alltid har prioritet framför andra arbeten. För behandlingen av ej 
produktionsrelaterade order så som problemverktyg och hjälp av andra avdelningar föreslås 
tydligare arbets- och tidsrutiner. Därefter krävs en tydligare dokumentation av de arbeten man 
utför och vilken tid de faktiskt tar. Vidare föreslås att det avsätts en viss tid dagligen för dessa 
typer av arbeten. När dessa åtgärder vidtagits kommer kapaciteten bli enklare att redogöra för 
och därmed även behovet av framtida nyinvestering i till exempel en ny mätmaskin.  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de åtgärder och förslag som redovisats ovan:  

• Eventuellt Skjuta fram produktionsstart för enskilda komponenter.  
• Bara släppa order/komponenter i samma takt som produktion sker. 
• Fifo-flöden. 
• Prioritera order vid arbetssläppet. 
• Variera produktmixen/cykeltiderna vid arbetssläppet. 
• Mätrum 

-Skapa order för allt arbete i mätrummet 
-Prioritera produktionsrelaterade arbeten 
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-Tydligare rutiner för problemverktyg, hjälp av andra avdelningar etc. 
-Dokumentera arbetsbelastning 
- Avsätt arbetstid för olika typer av arbeten(Räkna på kapacitet) 
 

13.2 Ny övergripande layout för nytillverkningen av pressverktyg: 
För att rätlinjeforma flödet och visualisera lager/buffertar så föreslås även en layoutförändring. 
Denna går att studera mer ingående i Bilaga H. Layoutförslaget bör ses mer som ett ”drömläge” 
att arbeta mot än en absolut förändring eftersom de förändringar som föreslås kräver en hel del 
maskinförflyttningar och investeringar. Tanken bakom layouten är en ökad visualisering av både 
flödet och buffertar/lager. Transporter minimeras och görs tydligare för nytillverkningen genom 
att man formar layouten efter huvudflödet, alltså stämplar & utstötare.  
 
Med ett tydligare flöde, materialtransport och buffertar samt ett öppnare verkstadsgolv med ett 
minskat avstånd mellan processer så kan också flexibiliteten bland operatörer förbättras. 
Layoutens funktion är således att föra fram problem till ytan genom ett ökat visuellt flöde för 
både medarbetare och chefer så medarbetarnas incitament att hjälpa till utanför den egna 
processen ökar. 
 
Idag blandas standardorder med specialorder och bereds för att sedan släppas vidare till en 
kontrollfunktion. Ibland kan en order ligga upp mot en dag innan den rör sig vidare. Därför 
föreslås i den nya layouten att denna kontroll integreras med planering/beredning för att 
reducera ledtiden och möjliggöra ett bättre samarbete och förhoppningsvis minska 
kontrollrutinen för standardorder och istället låsa upp mer tid för att till exempel granska 
special och problemorder.  
 
I layoutförändringen föreslås en integration av process 3 och 4 i huvudflödet för att delvis 
minimera väntetiden som förekommer idag mellan processerna, men också för att reducera 
transporter och avlägsna processen från arbetsgruppen vid process 1.  
 
Vidare föreslås en geografisk separering av finbearbetningsprocesser för toppar och dyna med 
mellanprocesser 3 och 4 för att flödet ska bli mer linjeformat och praktiskt. 
I den nya layouten sker materialuttaget för delkomponent 2 på samma ställe som för 
huvudkomponenten. Med denna lösning reduceras mellanlagring och transporten av 
delkomponent 2 blir visuellt och praktiskt enklare(mindre avstånd).  
 
Processer som berör flera delflöden i nytillverkningen av pressverktyg placeras centralt i 
layouten. Dessa är Mätrummet, blålådor och planering/beredning som nu är integrerat med 
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orderkontrollen. För att se hur dessa delflöden interagerar med bland annat mätrummet i den 
nya layouten så föreslås läsaren att titta i BILAGA H igen.  
 
I den nya layouten föreslås en särskiljning av komponentflödena(plunge och innerstämpel) 
genom att dela in dessa flöden i respektive tillverkningsceller eller så kallade flödesgrupper. Mer 
om detta i kapitel 13.3.  
De layoutmässiga åtgärder och förslag som diskuterats ovan sammanfattas:  

• En integration av orderkontrollen och planering/beredning. 
• Ny layout för ökad visualisering av flöde och buffertar samt reducering av långa och 

krångliga transporter. 
• Operatörers flexibilitet. 
• En integration av process 3 och 4 för huvudflödet. 
• En geografisk separation av process 3 och 4 från finbearbetningsprocess. 
• Materialuttag för huvudkomponent och delkomponent i flödet för toppar startas från 

samma process. 
• Mätrummet, blålådor, planering/beredning och orderkontroll centraliseras. 
• Placera stödjande grupper till process 5 och 2 i nära anslutning. 
• Tillverkningscell för plunge och innerstämpel 
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13.3 Förbättringsförslag och layoutförslag för innerstämpel och plunge 
I det övergripande layoutförslaget presenteras komponentflödet för plunge och innerstämpel 
som två tillverkningsceller. Tanken är att ett fåtal operatörerna ska ansvara för hela 
tillverkningen av respektive komponent utan att dessa flöden ska interagera med 
huvudflöde(stämpel och utstötare) och dynflöde. Redan idag kan materialuttaget för 
innerstämpel göras från en säkerhetsbuffert vid första bearbetningsprocess och detsamma 
gäller för plungen. Författaren föreslår därmed att tillverkningsgrupperna för plunge och 
innerstämpel utökar denna befintliga möjlighet och gör det möjligt för respektive grupp att göra 
sitt eget materialuttag till exempel med en liten buffert av de vanligast förekommande 
dimensionerna. Vid ovanligare dimensioner kan materialuttaget göras på ordinarie plats. 
Fördelen med denna lösning är att tillverkningsgruppen står för hela flödet från materialuttag 
till färdig komponent och kan själva styra produktionen för dessa komponenter. 
I Bilaga I och J illustreras överskådligt hur dessa två tillverkningsceller kan tänkas se ut. Båda 
tillverkningsceller är uppställda i flödesgrupper eller så kallade U-lines, för mer om detta gå 
tillbaka till kapitel 7.5. I tillverkningscellen för plungen har flertalet processer bara placerats 
närmare varandra och mer visuellt. En process för plungen som tidigare utförts på annat plats 
har i detta förslag placerats tillsammans med de andra processerna i tillverkningscellen. I och 
med detta reduceras bland annat den liggtid som idag förekommer mellan processerna, samt en 
reduktion i både transporter och rörelse. De övergripande fördelar med denna typ av 
layoutmodell för både innerstämpel och plunge redogörs nedan: 

• Tydligare och reducerade transporter 
• Minskad rörelse/förflyttning för operatörer och material 
• Reducerad mellanlagring 
• Reducerad ledtid 
• Tydligare flöde – Visuellt & praktiskt 
• Flaskhalsorienterat - Integration(för plunge), process 1(för innerstämpel) 
• Tillverkningscellen kan enkelt styra det egna flödet genom materialuttag och 

flaskhalsorientering 
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14 Förverkligande av framtida flöde 
 
För att förverkliga det framtida flödet som diskuterats i kapitlet ovan(13) kommer det krävas 
arbete och tid. I detta kapitel har författaren fördelat upp de föreslagna åtgärderna i kortsiktiga 
och långsiktiga förbättringar. Detta för att enklare illustrera hur man direkt kan börja arbeta 
med dessa förbättringar, och vilka åtgärder som kommer kräva lång tid och högre 
investeringskostnader.  
 

14.1 Kortsiktiga förbättringar 
De kortsiktiga förbättringar som föreslås involverar de förändringar som författaren anser inte 
har några större kostnader eller omfattande omställningar i produktion. Utan mer en förändring 
utav dagens syn- och arbetssätt. Några av dessa förändringar kommer delvis omfatta en del 
timarbete.   
Nedan följer en lista på vilka förbättringsåtgärder som anser vara kortsiktiga förbättringar och 
varför: 

• Bara släppa order/komponenter i samma takt som produktion sker. 

• Variera produktmix vid arbetssläppet.  

• Prioritera order vid arbetssläppet 

• Ändra rutiner Mätrum  

Dessa fyra förbättringspunkter handlar mer om en förändring i befintligt arbetssätt och är något 
författaren anser är kortsiktiga förbättringar.  
Ett utmärkt tillfälle att följa upp flödet och kontinuerligt kalibrera frisläppningen av arbetsorder 
är på pulsmötet. Med hjälp av mps-systemet kan de berörda överskådligt gå igenom MIA och 
avrapporterade order för flaskhalsprocesserna. På detta sätt kan planering/beredning visuellt 
tillsammans med berörda eventuellt sätta upp nya mål för hur mycket som ska frisläppas den 
aktuella dagen och övriga veckan. På pulsmötet kan de berörda också gå igenom hur många 
procent av det totala MIA som är omkörningar för den aktuella dagen/veckan för att vidare 
kunna kalibrera arbetssläppet så effektivt som möjligt. 
 

• Införandet av Fifo-flöden. 

Denna förbättringsåtgärd kommer innebära en del arbete och lättare investeringar. Här blir man 
tvungen att märka upp ytor för FIFO-flödet, markera order med frisläppningsdatum och införa 
detta i arbetssättet. Även denna förbättringsåtgärd är en åtgärd som mestadels krävs en 
förändring i nuvarande arbetssätt.  
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• En integration av orderkontrollen och planering/beredning 

Denna förbättringsåtgärd är mer en flytt av personal och datorer och förändring i arbetssätt 
än en större investering och därmed en kortsiktig förbättring. 

• Reducera materiallager 

Reducera materiallager i högskåpet kan man börja arbeta med redan idag. Korrigera 
beställningspunkter, göra sig av med överflödigt material och dimensioner man använder sig av 
väldigt lågfrekvent. Eventuellt införa färre halvfabrikat med mer generella dimensioner som 
passar fler produkter.  

 
• Reducera ställtider 
• Ständiga förbättringar 

Dessa två förbättringsåtgärder bör ses som ett kontinuerligt återkommande arbete på både kort 
och lång sikt. Reducera ställtider kan göras både i arbetssättet men också med hjälp av 
investeringar.  
 

14.2 Långsiktiga förbättringar 
De långsiktiga förbättringar som föreslås omfattar de förbättringsåtgärder där större 
investeringar och maskinförflyttning kan vara aktuellt. Även kontinuerligt förbättringsarbete 
som inte bör ha ett slutdatum föreslås här. Nedan följer en lista på vilka förbättringsåtgärder 
som anser vara långsiktiga förbättringar och varför: 

• Övergripande layoutförslag 
• Innerstämpel och Plunge i U-line formade celler 
• En geografisk separation av process 3 och 4 från finbearbetningsprocess 

Dessa tre förbättringsåtgärder är delvis omfattande och kräver en hel del maskinflytt etc. Det 
naturliga sättet att inleda arbetet med dessa förbättringar är att flytta på det man kan. Till 
exempel operatörsberoende processer som inte sker vid tyngre maskiner/maskingrupper.  

• Variera produktmix vid arbetssläppet 
• Reducera Ställtider 
• Ständiga förbättringar  

Dessa tre förbättringsåtgärder är både lång och kortsiktiga och därför återkommer de även i 
detta kapitel. Variera produktmix vid arbetssläppet är något som kommer kräva en längre tid att 
optimera. Det är idag osäkert om man kommer kunna använda sig av mps-systemet i framtiden 
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för att göra detta, eller om det blir helt erfarenhetsberoende. Förmodligen kommer båda delar 
behövas. 

 
Nedan har en preliminär 7 månaders plan skissats fram för att vidare exemplifiera hur man kan 
arbeta vidare med förbättringsåtgärderna över tid. Vissa staplar sträcker sig egentligen längre 
än över dessa 7 månader och dessa är dom som i diagrammet slutar vid 7 månaders strecket. 
Starten för diagrammet är juni månad och de blåa staplarna ska symbolisera de lösningar man 
hela tiden måste arbeta vidare med. De röda staplarna symboliserar i sin tur mer konkreta 
åtgärder med en start och slutpunkt för implementering av dem, se Figur 8. 
 

 
Figur 8: Ett Ganttschema över implementeringsperioden av förbättringsförslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Uppgiftsnamn
jun 2013

2-6 9-6 16-6 23-6 30-6 7-7 14-7 21-7 28-7 4-8 11-8 18-8 25-8 1-9

1 Släppa order i samma takt som 
produktion sker

2 Prioritera order vid arbetssläpp

3 Variera produktmix vid arbetssläpp

4 Arbeta mot frisläppningsdatum

5 Införande av fifo-flöden

6

jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 dec 2013

8-9 15-9 22-9 29-9 6-10 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 24-11 1-12 8-12 15-12 22-12 29-12

Ändra rutiner mätrum

7 Integration av Orderkontroll & 
planering/beredning

8

10

9

12

Reducera materiallager

Layoutförändringar

Visualisera mellanlagring

Ständiga förbättringar

11 Reducera ställtider
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15 Operatörsförbättringar 
I detta kapitel lyfter författaren fram det problem och lösningar som operatörerna på GHB5 
själva framfört.  
 
Idag finns inga tydliga inköpsrutiner för operatörer. Detta gör inköp krångligt och opraktiskt. 
Enskilda arbetsgrupper önskar förbättra/förenkla inköpsrutiner för att underlätta inköpet av 
verkstadshjälpmedel. 
Materialuttaget har idag en lite golvareal och diverse arbeten utförs på denna samlade yta. 
Operatörerna föreslår en större yta med tydligare layout där man tillexempel kan separera 
packningen tydligt från materialuttaget etc. 
 
En arbetsgrupp för plungetillverkningen upplever framförallt ställtiderna för process 2 som höga 
och varierande vid byte av order. De föreslår inköpet av ett nytt fästningssystem så att de kan 
överföra inre ställ till yttre ställ och köra processen samtidigt som de fäster arbetsstycket. 
 
Arbetsgruppen för vissa processer har föråldrad mätutrustning som har svårt att upprätthålla 
önskvärd noggrannhet för de höga toleranskrav som ställs på delkomponenter i pressverkyget. 
De föreslår att ny mätmaskin införskaffas till verkstadsgolvet som håller toleranskraven och 
förenklar arbetet. 
 
Mätrummet upplever en problematik där verktyg blir liggandes längre än nödvändigt när 
mätmodell ibland saknas och måste beställas på nytt från konstruktionsavdelningen. En lösning 
på detta skulle vara att arbeten granskas noggrannare vid arbetssläpp för att alltid säkerställa 
att mätmodell finns. Om inte ska en beställning skickas så fort som möjligt så att verktyget inte 
förlorar tid i mätrummet när det anlänt.  
 
Ibland händer det att stämplar och utstötare är närmast identiska varandra. När detta inträffar 
så får operatörerna ett överarbete där de måste kontrollera dimensioner på topparna för att 
dubbelkolla om det är stämpel eller utstötare. En operatör föreslår att man urskiljer stämplar 
och utstötare tydligare i produktion, tillexempel med plastbyttor av olika färg för att undvika 
denna förvirring och eliminera detta överarbete.  
 
Städrutin existerar bland de olika processerna med denna rutin är otydlig och inkonsekvent för 
de olika grupperna. Förslaget är att standardisera och införa en städrutin som är densamma för 
alla processer/grupper, med en tydlig rutin som alla lätt kan följa.   
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Slutledes så framför operatörerna den problematik dom ser idag med den existerande 
förbättringsverksamheten/förslagslådan. Det anses vara för svårt att få fram förbättringar från 
golvet. Feedbacken från vad som händer med ens förslag är ibland otillräcklig och om någon får 
avslag så vill man veta varför. Det tar lång tid innan operatörer får besked om vad som händer 
med förslaget. Otydligt vem som ansvarar för förbättringsförslagen. Till sist får författaren höra 
meningen ”gamla problem blir äldre”, med detta menar operatörer att många befintliga 
problem har ännu inte korrigerats trots att problemen existerat i flera år.  
 

16 Resultat  
 
För att enkelt och lättillgängligt redovisa de övergripande förbättringar som diskuterats i kapitel 
12 och hänvisa till de problem/slöseri i kapitel 11 som elimineras/reduceras så redovisas 
resultatdelen med hjälp av Figur 9. I vänstra kollumen redovisas förbättringsåtgärder och i högra 
kollumen de problem/slöseri som elimineras och/eller reduceras.  

 
Figur 9: Bild som illustrerar förbättringar och de problem de åtgärdar. 

För att få en uppskattning på ungefär hur mycket ledtiden kan reduceras, se BILAGA G 
(framtidsläge). För det styrande flödet(stämplar & utstötare) uppskattas ledtiden kunna 
reduceras med ca 70%. 

•Ostyrt tryckande flöde 
•Hög ledtid 
•Oförutsägbar ledtid 

Bara släppa order/komponenter i 
samma takt som produktion sker 

•Operatörers arbete går åt till att prioritera 
•Svåröverskådlighet 
•Fel material till processer 
•Omkörningar 

Fifo-flöden 

•Hög varians i cykeltider 
•Oförutsägbar ledtid 

Variera produktmix vid 
arbetssläppet 

•Oförutsägbar ledtid 
•Operatörers arbete går åt till att prioritera 

 

Prioritera order vid arbetssläppet 

•Väntan 
•Transporter 
•Svåröverskådlighet 
•Hög ledtid 
•Mätrum 

 

Layoutförslag 

•Råmateriallager 
•Ställtider 

Reducera råmateriallager och 
ställtider 

•Mätrum Ändra rutiner Mätrum 
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17 Rekommendationer och fortsatt arbete 
 
För att framtidsvisionen ska kunna realiseras krävs ett vidare arbete och en förändring av både 
arbetssätt och synsätt. En omedelbar effekt av den arbetsmetodik som föreslås i kapitel 12 är 
att ställtider ibland kommer öka. Detta i och med att det nya förslaget omöjliggör den tidigare 
så kallade kampanjkörningen. För att motverka att ställtiderna blir högre måste avdelningen bli 
bättre på att arbeta med reduktionen av ställtider till exempel med hjälp av SMED-metodiken.  
 
För att fortsätta styra utläggen i framtiden när till exempel efterfrågan ökar eller när 
produktvariansen förändras så krävs en ständig kalibrering. Därför måste avdelningen fortsätta 
analysera och resonera över var flaskhalsen befinner sig och om den varierar, och kalibrera 
arbetssläppet efter detta. I kapitel 14 föreslår författaren pulsmötet som ett praktiskt och 
smidigt tillfälle att göra detta på. 
 
En ny och öppnare layout med ett tydligare konsekvent arbetssätt kommer sätta en del krav på 
medarbetarna. Först och främst måste alla jobba standardiserat med hur de prioriterar arbeten 
för att den föreslagna förbättringen ska fungera. Vidare måste flexibiliteten i framtiden öka för 
både maskin och personal. Medarbetarna måste kunna hjälpa till där det behövs i flödet och 
med en ny layout och nytt arbetssätt har de förutsättningar för detta. En flexiblare arbetsstyrka 
kommer dock inte hjälpa där maskinflexibiliteten är låg. Fler maskiner måste därför ha möjlighet 
att köra till exempel dynor, för att inte hela flödet ska stanna upp när en av de tidskrävande 
processerna krånglar.  
 
I kapitel 14, Figur 9 har författaren placerat ständiga förbättringar som en långsiktig plan som 
sträcker sig vidare ut i framtiden. Att fortsätta eliminera slöseri och kontinuerligt göra små 
förbättringar driver hela verksamheten framåt och måste få fortsätta efter denna studie och i 
det vanliga arbetet. Företag fastnar ofta i en trög och omständlig förslagsverksamhet där 
förbättringar sällan blir av för att de är för små, ogenomtänkta, ej realiserbara etc. Därför förslår 
författaren ett närmare samarbete med operatörer och medarbetare och en lyhördhet där man 
kontinuerligt kan lyfta fram ständiga förbättringar oavsett deras omfattning och därefter utföra 
dessa förbättringar längs hela värdeflödet. Det är viktigt att alltid ifrågasätta om en process 
förbättring hjälper hela flödet eller om problemet helt enkelt förflyttas när förbättringen 
implementerats.  
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18 Slutsatser och diskussion 
 
I denna studie har avgränsningar ibland gjorts löpande för att arbetet skulle bli följsamt och 
logiskt. Nytillverkningen av pressverktyg blev den naturliga avgränsningen under rapportens 
senare del på grund av komplexiteten med de multipla korsande flödena. Vidare uppskattades 
nytillverkningen av pressverktyg och de komponentflöden som detta innebar ha högst 
förbättringspotential. Inledningsvis gjordes avgränsningar mellan författare och berörda på 
Sandvik Coromant att det gamla pressverktygssystemet skulle utelämnas ur studien. Som 
tidigare nämnts är produktionen ganska jämnt fördelad över de båda pressverktygssystemen 
och det hade varit intressant att också utreda de gamla pressverktygssystemet. 
 
Studien har innefattat uppskattningar och generaliseringar för att delvis förenkla men också för 
att data har varit begränsade och/eller svårt att få tag på. Eftersom pressverktygsverkstaden är 
en funktionell verkstad med mycket diversifierande arbete och specialarbeten kan omöjligt allt 
studeras samtidigt utan generaliseringar och förenklingar är nödvändigt. Slutledes har i princip 
all data, tabeller och ingående information om verksamheten antingen förvanskats eller tagits 
bort på grund av censurkravet från företaget.  
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19 Förslag till vidare studier 

19.1 Simulering 
För vidare studier och framtida uppföljning rekommenderas en simulering av 
pressverktygsverkstaden. Med hjälp av en simulering kan man överskådligt och utan att negativt 
påverka den verkliga produktionen testa olika scenarion med olika mängd MIA i systemet. 
Genom upprepade körningar kan man således finna den så kallade ”break even point”, där man 
utnyttjar verkstadens fulla kapacitet samtidigt som man får en förutsägbar och reducerad ledtid 
i produktion. 
 

19.2 Pressverktygsförråd – Lageroptimering 
I denna studie har inte pressverktygsförrådet utretts i någon större omfattning som är en av de 
enskilt största beställarna av nytillverkade pressverktyg. En studie om lageroptimering skulle 
inte bara gynna pressverktygsförrådet i fråga om bundet kapital utan också gynna nytillverkning 
av pressverktyg i form av leveranssäkerhet. Med en tydligare prognos för vad som kommer 
beställas och när kan nytillverkningen av pressverktyg reagera i tid och på så vis öka sin 
leveranssäkerhet och kapacitetsdimensionering. 
 

19.3 Conwip implementering 
Conwip är något författaren tittade på under arbetets gång och valde att ha med i teoridelen, 
men alternativet uteslöts för att det kändes orealistiskt och för komplicerat. Att implementera 
Conwip, ett system med ett strängt styrt materialflöde skulle inte passa de förutsättningar 
pressverktygsverkstaden har i nuläget. I framtida studier och/eller arbete föreslås en bredare 
utredning huruvida ett Conwip-system skulle kunna implementeras för att ytterligare reducera 
ledtid och få ett mer konsekvent arbetssätt och en noggrannare styrning av flödet. 

19.4 Öka studiens omfattning  
För framtiden föreslås en utökning av denna studie genom att till exempel fortsätta studera 
nytillverkning och reparation för att se hur dessa samverkar med varandra. Att även inkludera 
det andra pressverktygssystemet kunde vara aktuellt i en vidare studie.  
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22 Bilaga A – Nuläge stämpel & utstötare(all data är förvanskad enl. sekretess, se 5.2) 

Automatgenererad order

2

Process 1

2

Process 2

1

Integration

1

Process 4

2

Mätrum Kontroll & 
avrapportering

CT: 180 min

S/T: 15 min

2 skift

Uptime: 95%

CT: 15 min

ST: 5 min

1 Skift

Uptime: 99%

C/T: 12 min

S/T: 1 min

1 Skift

Uptime: 100%

CT: 4 min

ST: 3 min

2 skift

Uptime: 100%

Blålådor

7
CT: 24 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime:97%

12 0 24
15

Process 5

CT: 240 min

ST: 10 min

2 skift

Uptime: 90%

Stämpel & Utstötare

Produktions Planering
Beredning

1

Process 3

CT: 6 min

ST: 4 min

1 Skift

Uptime: 98%

1

Del process 1

CT: 12min

ST: 3 min

1 skift

Uptime: 99%

2

Materialuttag

CT:5 min

ST: 0 min

1 skift

Uptime: 100%

2

Delprocess 2

CT: 8 min

ST:2min

1 skift

Uptime: 97%

2

8

5 min

0 d

180 min

6 d

15 min

2 d

12 min

3,9 d

6 min

2 d

4 min

1 d

240 min

7,5 d

24 min

3,5 d

12 min

1 d

8 min

4 d

20 min

8 dagar3 d

6

200 min

8 dagar

Total värdehöjande tid 
500 min

Ledtid 22 dagar

60

10

70
20

10
70

10

60 75
15

Extern produktionsenhetPressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

dagligen

dagligen

Daglig prioritering

MPS system

Distans 
färdad 385 

meter

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

0

Automatgenererad order

Leverantör

Ca 1 pressverktyg dagligen = 2 
topparVeckovis

4

Rörelse: 17,5 meter per 
dag

Stänger Order

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

Kvot 
värdehöjande 

tid: 2,4 %

0

2

Process 6 
Finbearbetning

CT: 14 min

ST: 2 min

2 skift

Uptime: 100%

24 min

3,5 d

5

14 min

0 d
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23 Bilaga B - Nuläge stämpel och utstötare högproduktion(all data är förvanskad enl. 
sekretess, se 5.2) 

Automatgenererad order

2

Process 1

2

Process 2

1

Integration

1

Process 4

2

Mätrum Kontroll & 
avrapportering

CT: 180 min

S/T: 15 min

2 skift

Uptime: 95%

CT: 15 min

ST: 5 min

1 Skift

Uptime: 99%

C/T: 12 min

S/T: 1 min

1 Skift

Uptime: 100%

CT: 4 min

ST: 3 min

2 skift

Uptime: 100%

Blålådor

13
CT: 24 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime:97%

17 3 56
24

Process 5

CT: 240 min

ST: 10 min

2 skift

Uptime: 90%

Stämpel & Utstötare

Produktions Planering
Beredning

1

Process 3

CT: 6 min

ST: 4 min

1 Skift

Uptime: 98%

1

Del process 1

CT: 12min

ST: 3 min

1 skift

Uptime: 99%

2

Materialuttag

CT:5 min

ST: 0 min

1 skift

Uptime: 100%

2

Delprocess 2

CT: 8 min

ST:2min

1 skift

Uptime: 97%

2

10

5 min

0 d

180 min

8,5 d

15 min

3 d

12 min

3,9 d

6 min

3 d

4 min

2,5

240 min

12 d

24 min

3,5 d

12 min

1 d

8 min

5 d

20 min

13 dagar7 d

14

200 min

13 dagar

Total värdehöjande tid 
500 min

Ledtid 37 dagar

60

10

70
20

10
70

10

60 75
15

Extern produktionsenhetPressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

dagligen

dagligen

Daglig prioritering

MPS system

Distans 
färdad 385 

meter

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

0

Automatgenererad order

Leverantör

Ca 1 pressverktyg dagligen = 2 
topparVeckovis

6

Rörelse: 10,4 meter per 
dag

Stänger Order

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

Kvot 
värdehöjande 

tid: 1,4 %

0

2

Process 6 
Finbearbetning

CT: 14 min

ST: 2 min

2 skift

Uptime: 100%

24 min

6,5 d

5

14 min

0 d

1,5 d
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24 Bilaga C - Nuläge positiv och negativ dyna(all data är förvanskad enl. sekretess, se 
5.2) 

CT: 10 min

ST: 1 min

1 skift

Uptime: 100%

CT: 190 min

ST: 14 min

2 skift

Uptime: 95%

CT: 15 min

ST: 5 min

2 skift

Uptime: 98%

CT: 150 min

ST: 13 min

2 skift

Uptime: 90%

1

75 15 65 55

2

MätrumProcess 1

2

Materialuttag

2

Process 2

2

Process 3
Finbearbetning

CT: 15 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime: 100%

2

Slutkontroll + 
Avrapportering

CT: 5 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime: 100%

15

40 7
CT: 10 min

ST: 5 min

2 skift

Uptime: 98%

2

Mätrum

10

2 2

10 min

0 d

190 min

4 d

15 min

1 d

150 min

7 d

10 min

2 d

15 min

2 d

5 min

5 d

395 min positiv dyna = 0,4 
dagar

Ledtid 21 dagar för positiv 
dyna

Veckovis

BP ämnen

BP ämnen

Blålådor

5

15

Negativa dynor

250 m totalt

Rörelse: 12 meter per 
dag för positiv dyna

Dyna positiv & 
negativ

Produktions Planering
Beredning

Extern produktionsenhet
Automatgenererad order

Pressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

dagligen

dagligen

Daglig prioritering

MPS system

Leverantör

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

Ca 1 pressverktyg dagligen =
1 dyna

235  min negativ dyna = 0,25 
dagar

Ledtid 12 dagar för negativ 
dyna

Stänger Order

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

Kvot 
värdehöjande 

tid: 1,9 %
(positiv dyna)

Automatgenererad order
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25 Bilaga D - Nuläge Plunge(all data är förvanskad enl. sekretess, se 5.2) 
 

CT: 4 min

ST: 1 min

Uptime: 100%

2 skift

1

Process 1

2

Process 2

1

Integration

2

Uppmätning + 
avsyning

CT: 4 min

ST: 0min

Uptime: 100%

1 skift

CT: 8 min

ST: 1 min

Uptime: 99%

1 skift

CT: 20 min

ST: 5-25 min

Uptime: 99%

1 skift

CT: 260 min

ST: 5 min

Uptime: 100%

1 skift

CT: 6 min

ST: 0 min

Uptime: 100%

1 skift

0 1 3

10
15 10 5

2

Materialuttag
55

0

Autosignal vid Beställningspunkt

Planeringen korrigeras sen görs beställning

1

Slutkontroll + 
Avrapportering

1

4 min

0 dagar

8 min

0 dagar

12 min

1 d

260 min

3 d

6 min

1 d

4 min

13 d

Total värdehöjande tid: 
294 min

Ledtid 18 dagar

20

Plunge

Produktions Planering
Beredning

Extern produktionsenhetPressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

Daglig prioritering

MPS system

Leverantör

Ca 1 pressverktyg dagligen = 1 
plunge

Blålådor

13

Varannan vecka

Distans 
färdad 115 

meter

Rörelse: 6,4 meter per 
dag

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

Stänger Order

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

Kvot 
värdehöjande 

tid: 1,7 %

Automatgenererad order

Automatgenererad order

dagligen
dagligen
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26 Bilaga E – Nuläge innerstämpel(all data är förvanskad enl. sekretess, se 5.2) 

Process 1

1

Process 2 + avsyning

CT: 2 min

ST: 0 min

Uptime: 100%

1 skift

CT: 74 min

ST: 5 min

Uptime: 97%

2 skift

CT: 10 min

ST: 0 min

Uptime: 100%

2 skift

9 1

56
14 5

2

Materialuttag

1

Slutkontroll + 
avrapportering

2
CT: 4 min

ST: 0 min

Uptime: 100%

2 skift

2 min

2 d

80 min

9 d

10 min

1 d

4 min

7 d

Total värdehöjande tid: 
96 min

Ledtid 19 dagar

25

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

veckovis

Autosignal vid bp

Granskar BP, gör en beställning

Stänger order

Innerstämpel

Produktions Planering
Beredning

Extern produktionsenhet

Automatgenererad order

Pressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

Daglig prioritering

MPS system

Leverantör

Ca 1 pressverktyg dagligen =
1 innerstämpel

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

Blålådor

7

Kvot 
värdehöjande 

tid: 0,5 %

100 m total 
förflyttning

Rörelse:
5,3 m per dag

Automatgenererad order

dagligen
dagligen
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27 Bilaga F - Nuläge reparation toppar(all data är förvanskad enl. sekretess, se 5.2) 

Stänger Order

CT: 15 min

ST: 4 min

2 skift

Uptime: 100%

CT: 140 min

ST: 15 min

2 skift

Uptime: 94%

4
30

Reparation toppar

Produktions Planering
Beredning

Process 1

1

Materialuttag 
från hylla/
Uppstart

1

Process 2

CT: 16 min (2 st)

ST: 1 min

2 skift

Uptime: 99%

2

Process 3 + avsyning 
& leverans

CT: 18 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime: 100%

60 5 25

Pressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

6

Pressverktygsförråd

40

15 min

2 d

140 min

3 d

16 min

0,25 d

18 min

1,25 d

Total värdehöjande tid: 
189 min

6,5 dagar

Daglig prioritering

MPS system
GSS/GSS2

Dagligen

dagligen

Order skapas elektroniskt

Fysisk order skapas och följer reptopp hela vägen

40 m Totalt i 
förflyttning

Kvot 
värdehöjande 

tid: 3%

6,15 m per 
dag

Ca 10 pressverktyg dagligen = 20 
toppar

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)
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28 Bilaga G – Framtidsläge S&U (huvudflöde) (all data är förvanskad enl. sekretess, se 
5.2) 

Automatgenererad order

2

Process 1

2

Process 2

1

Integration

2

Mätrum Kontroll & 
avrapportering

CT: 180 min

S/T: 15 min

2 skift

Uptime: 95%

Takt: 480 min

CT: 15 min

ST: 5 min

1 Skift

Uptime: 99%

Takt: 240 min

C/T: 12 min

S/T: 1 min

1 Skift

Uptime: 100%

Takt: 240 min

Blålådor

4
CT: 24 min

ST: 0 min

2 skift

Uptime:97%

Takt: 480 min

Process 5

CT: 240 min

ST: 10 min

2 skift

Uptime: 90%

Takt: 480 min

Stämpel & Utstötare

Produktions Planering
Beredning

1

Process 3 + 4

CT: 10 min

ST: 7  min

1 Skift

Uptime: 99%

Takt: 240 min

1

Del process 1

CT: 12min

ST: 3 min

1 skift

Uptime: 99%

Takt: 240 min

2

Materialuttag

CT:5 min

ST: 0 min

1 skift

Uptime: 100%

Takt: 240 min

2

Delprocess 2

CT: 8 min

ST:2min

1 skift

Uptime: 97%

Takt: 240 min

0

5 min

0 d

180 min

2 d

15 min

1 d

12 min

3,9 d

10 min

1 d

240 min

3 d

24 min

3,5 d

12 min

0 d

8 min

1 d

20 min

4 dagar3 d

200 min

4 dagar

Total värdehöjande tid 
500 min

11 dagar

50

5

50
10

20

5

35
45 15

Extern produktionsenhetPressverktygsförrådet på Sandvik 
Coromant i Gimo

dagligen

dagligen

Daglig prioritering

MPS system

Avrapportering för varje order
(signalen gäller alla processer)

Ger besked om vad som ska köras och när
(signalen gäller för alla processer)

0

Automatgenererad order

Leverantör

Ca 1 pressverktyg dagligen = 2 
topparVeckovis

Rörelse: 21 meter per dag

Stänger Order

Order i fysisk form följer pressverktygskomponent hela vägen

Ny kvot 
värdehöjande 

tid: 4,7%

2

Process 6 
Finbearbetning

CT: 14 min

ST: 2 min

2 skift

Uptime: 100%

Takt: 480 min

24 min

2 d

5

14 min

1 d

OXOX
Utjämna produktmix

blanda korta och långa körtider

Prioritera 
från start

Enhetlig arbetsmängd

Reducera tid 
i blålådor

Reducera
ställ

Uptime

Reducerat avstånd 
mellan processer

FIFO

2

Ca 70% reduktion av 
ledtid från 

högproduktion

1

Orderkontroll

Reducera
ställ

FIFO

4
FIFO
2

FIFO

2

FIFO6

1 d

FIFO

2

FIFO

6
FIFO

2
FIFO

24

Distans 
färdad: 230 m
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29 Bilaga H – Layoutförslag Nytillverkning Pressverktyg 

Mätrum

Process 2

Process 2

Materialuttag
Process 1

Process 1

Stål bearbetning
Del process 1 & 2 samt integration

Bearbetning
Process 3+4

Stödjande process
Process 5

Process 2
Stödjande process Finbearbetning

Blålådor

Till integration

Innerstämpel Cell
U-line formad

Plunge Cell
U-line formad

Planering/Beredning
+ Orderkontroll

Stödjande material

Stödjande material

Stödjande flöde

Huvudflöde (S&U)

(Flöde Dyna positiv)

Start av delkomponent

Till process 5
Flöde innerstämpel och Plunge

Materialuttag delkomponent
Märkt delkomponent till stålbearbetning
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30 Bilaga I – Layoutförslag Plunge 

2

Uppstart + 
Materialuttag

Transport till blålådor

2

Integration + uppm
ätning
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31 Bilaga J – Layoutförslag Innerstämpel 

Transport till blålådor

1

Process 2 + avsyning

2

Materialuttag
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