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Förord 

Detta arbete är resultatet av mitt examensarbete inom industriell produktion som är utfört 

under vårterminen 2015. Arbetet avslutar mina tre första studieår av den femåriga 

civilingenjörsutbildningen design och produktframtagning på Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

Det har varit en lärorik resa då arbetet tagit form, jag har fått lära mig mycket om logistik 

och Lean som inte bara bidragit med kunskap till detta arbete, utan också till en personlig 

utveckling. Eftersom de flesta metoder och verktyg kan anpassas och tillämpas på allt 

från produktionen i tillverkande företag till hur tvätten skall skötas i hemmet.  

Jag vill börja med att tacka min handledare Ove Bayard för vägledning och stöttande 

under hela arbetets gång. Sedan vill jag också tacka Peter Karlsson, produktionschef och 

Johnny Godoy, produktionsledare på Rexroth, för all hjälp med studiebesök och 

materialunderlag för detta arbete.  

Jag vill också ge ett tack till de övriga anställda i fabriken för deras samarbete och viktiga 

åsikter under studiebesöken. 

 

 

 

Sophie Nilsson  

Stockholm, 2015-05-20 

  



 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna 

materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan 

förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom 

att svara på följande frågeställningar: 

Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och 

färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? 

Hur kan man effektivisera de redan existerade resurserna, som människor och 

utrustning, i produktionen för att få ett effektivare materialflöde? 

Företaget som ställt upp som fallstudie är Rexroth Bosch Group. I deras fabrik som är 

belägen i Älvsjö, Stockholm, tillverkas hydraulcylindrar till industriell automation. 

Fabriken har sedan 2008 satsat på projektet Bosch Production Systems, vilket innebär 

effektivisering av produktionen med tillämpning av Lean Production Systems. Deras 

materialhantering är ännu inte anpassat för de existerade BPS projektet, vilket ses som ett 

problem att undersöka. 

Den arbetsmetodik som arbetet följt är, först en litteraturstudie av Lean och logistik, sedan 

en empirisk studie som omfattas av studiebesök, observationer och intervjuer. Efter den 

empiriska studien studerades företagets tillverkningsprocess, genom att kartlägga de 

interna materialflödena, från godsmottagning till färdig produkt. Vilka sedan granskades 

i syfte att finna potentiella förbättringsförslag.   

Det visade sig att det finns förbättringspotential i produktionen med avseende på att få en 

bättre integrering av personalen i fabriken. Genom att öka kunskapsnivån hos de anställda 

fås personal som förstår vikten av det arbete som utförs och ger en känsla av samhörighet 

med organisationen de arbetar för.  

Transporten av material med olika förädlingsgrad i tillverkningen löses med vagnar som 

består utav moduler som kan byggas ihop som lego. Varje order skall ha en uppsättning 

modul för att lättare kunna avgöra vilka stänger som hör till vilken order.  

En ny verkstadslayout för kapstationen har tagits fram där fokus har lagts på att få en 

systematisk arbetsstation genom att dela upp den till två produktionsceller.  

Arbetet har fokuserat på materialhanteringen med tillverkning av stång i första hand. En 

effektivisering av hela tillverkningen kommer kräva vidare undersökning av 

orderhantering. Rekommenderat är att göra tillverkningsordern digital i ett datorsystem 

som alla medarbetare har tillgång till. Att utnyttja tekniken och att kontinuerligt 

återrapportera förädlingssteg gör det möjligt att kunna följa artiklarna genom 

tillverkningen så att de är på rätt ställe i rätt tid.    



 

Abstract 

The purpose of the thesis work is to evaluate the Lean and logistics potential of the 

internal material flow in manufacturing companies. It means to investigate how company 

resources can be improved and contribute to a more effective manufacturing process. 

Work purpose is achieved by replying to this following questions: 

How can the materials managing be improved so that all items during processing and 

complete components are in the right place at the right time and in the right amount? 

How can it improve the efficiency of the already existing resources, i.e., people and 

equipment, in the production in order to get more efficient material flow? 

Rexroth is the company chosen to use as a case study. In their factory which is located in 

Älvsjö, Stockholm, hydraulic cylinders are manufactured for industrial automation. Year 

2008, the factory has invested in a project called the Bosch Production Systems, which 

means Lean according to the Toyota Production System. Their material handling is not 

yet in interaction with the existing BPS project, which is seen as a problem to investigate. 

The methodology to the thesis followed is, first a literature study of Lean and logistics, 

then an empirical study covered by study visits, observations and interviews. After the 

empirical study, the company's manufacturing process were studied, by mapping their 

internal material flows, from goods receipt to finished product. That was reviewed to find 

improvements. 

It turned out that there is potential for improvement in production, in terms of getting a 

better integration of the staff in the factory. By increasing the level of expertise of the 

employees, the staff understand the importance of their work and give a sense of 

belonging to the organization they work for. 

The material transport with various degree of processing in manufacturing is solved with 

carriages that consists of modules that can be assembled as Lego. Each order must have 

a set of modules in order to decide which rods belongs to which order. 

A new layout for the cutting station has been developed where the focus has been on 

getting a systematic work by splitting it into two production cells. 

The investigation has focused on materials handling in the manufacture of rod primarily. 

An efficiency improvement of the whole production will require further examination by 

the order handling. Recommended is to make the manufacturing order digital in a 

computer system that all employees have access to. To utilize technology and to 

continuously report back processing step makes it possible to follow the articles through 

the manufacturing so that they are in the right place at the right time. 

  



 

Definitioner och begrepp 

Produktion En process där produkter skapas genom en kombination av 

material, arbete och realkapital. 

Produktionslogistik Planering och styrning av tillverkande företags olika 

materialflöden. 

Lean  En produktionsfilosofi som innebär att man skapar en kultur 

för hela organisationen, grundstenarna är att identifierar och 

eliminerar slöseri i produktion. 

Line Line är upplägg på hur maskiner och arbetsstationer placeras 

i verkstadslayouten.  

Industriell automation Tekniskt divisionsområde inom maskin- och 

anläggningsteknik.  

Komponent En del av en sammansatt produkt. 

Detalj Produkt av en bestående del. 

Förädling Ett stycke material som bearbetas eller formas i olika steg. 

Materialvagn Hopsnickrade vagnar för kolvstänger samt rör som används 

för transport mellan stationer i tillverkningen och till lager. 

MPS-system Material- och produktionsplanering med hjälp av ett 

datorsystem. 

Svarv Typ av skärande bearbetning för rotationssymmetriska 

material, verktyget är fast i ett verktygsmagasin, som utför 

arbetet på det roterande materialet.  
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1 Inledning  
Detta avsnitt inleder rapporten med bakgrund till varför arbetet är utfört, kort om hur 

Rexroth blev Rexroth Bosch Group samt om produktionen i fabriken som valts att 

granskas inför detta arbete. De problem som uppdagas i fabriken formuleras, i vilket syfte 

arbetet har tillkommit och vilka avgränsningar som har gjorts. Avsnittet beskriver också 

hur arbetet är utfört, vad som har gjorts och varför.  

1.1 Bakgrund 

Bosch Group är ett ledande familjeföretag inom teknik- och tjänster som grundades 1886 

av Robert Bosch som syns i Figur 1.1. Bosch har idag divisioner inom 

mobilitetslösningar, konsumentvaror, energi- och byggnadsteknologi (Bosch 2015). De 

har på senare år växt inom den industriella teknikdivisionen genom att bland annat år 

2001 köpa upp familjeföretaget Mannesmann Rexroth (Rexroth 2015). Mannesmann 

Rexroth är liksom Bosch ett familjeföretag, företaget grundades av Georg Ludwig 

Rexroth i Tyskland år 1795, idag heter de Rexroth Bosch Group och är ett ledande 

specialistföretag på driv- och styrteknik med över 37 000 anställda i 80 länder.  

  

Figur 1.1. Bosch grundare Robert Bosch till vänster och Rexroth grundare Georg Ludwig Rexroth till höger. 

(Bilderna är från företagets hemsida) 

Rexroth i Sverige  

I Sverige har Rexroth idag ca 320 anställda och produktionsenheter i Älvsjö, Mellansel, 

Borlänge och Helsingborg. I Älvsjöfabriken tillverkar och monterar de hydraulcylindrar 

till kraft-, kontroll- och drivsystem för industriell automation (Rexroth 2015). Fabriken 

har kundorderbunden produktion, vilket innebär att hydraulcylindrarna tillverkas endast 

mot kundorder, på så sätt kan företaget undvika färdigvarulager som binder kapital 

(Aronsson et. 2004). Genom kundorderbunden produktion kan de erbjuda 

kundanpassande lösningar vilket gör att företaget lättare kan anpassar sig till de 

förändringar som marknaden medför.  

Dagens samhälle har en hård marknad med ökad globalisering och teknologisk 

utveckling, vilket gör det svårt för tillverkande företag att behålla sin 

konkurrenskraftighet (Ulrich 1998). För att kunna attrahera kunder ute på marknaden 

måste tillverkande företag kunna erbjuda kreativa, innovativa och högkvalitativa 

produkter samt att de måste kunna jobba agilt, dvs. vara lättrörliga och mottagliga för 

ständiga förändringar som marknaden medför. (Harraf 2015) Detta medför att 
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tillverkande företag med fördel borde se över sin produktion kontinuerligt och ständigt 

effektivisera sina resurser (Mattson 2012). 

Effektivisering av produktionen i Älvsjöfabriken, som fortsättningsvis kommer att 

nämnas som fabriken, har gjorts genom att för fyra år sedan starta projektet Bosch 

Production System (BPS), vilket innebär tillämpning av Lean Production enligt Toyota-

modellen, som beskrivs mer utförligt i kapitel 2. I projektet gjordes stora satsningar på 

produktionen i form av att minimera slöseri och ordna flödesorienterad tillverkning med 

två parallella flöden, S1 och S2, dessa beskrivs längre fram i rapporten, se avsnitt 4.2. 

1.2 Problem 

Ett problem som är vanligt förekommande för tillverkande företag då de ska tillämpa nya 

metoder eller processer i sin tillverkning, är att det fokuseras på delar och inte till 

helheten. Detta utförande skapar en tillfällig förbättring men som snart går tillbaka till det 

ursprungliga.  

BPS projektet har gjort att fabrikens leveransprecision ökat från 70 % till 93 % men är 

ännu inte fulländat. Tillverkningsprocessens material- och orderhantering är ännu inte 

enhetligt med den nya maskinlayouten, vilket ses som två stora problemområden.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att ta fram förbättringsförslag på hur resurser, som 

materialhanteringen och personal, kan effektiviseras. Huvudfrågeställningen som 

kommer att behandlas i detta arbete lyder:  

 Hur kan man med hjälp av Lean och logistik effektivisera det interna 

materialflödet i tillverkningen av hydraulcylindrar?  

Denna frågeställning har brutits ned till två underfrågor för att klargöra vilka problem 

som skall behandlas: 

 Hur kan materialflödet förbättras så att alla bearbetade och färdiga komponenter 

finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd?   

 Hur kan man effektivisera de redan existerade resurserna, som människor och 

utrustning, i produktionen för att få ett effektivare materialflöde?  

1.4 Avgränsningar  
För att detta projekt skulle kunna utföras inom de givna tidsramarna på 10 veckor har en 

del avgränsningar gjorts, dessa avgränsningar står uppställt i Tabell 1.1 nedan. 
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Tabell 1.1. Arbetets avgränsningar. 

Endast materialhantering Trots att materialhantering och orderhantering är tätt 

sammankopplat har endast materialhanteringen valts att 

undersökas. 

 

Internt materialflöde Detta arbete kommer endast att behandla det interna 

materialflödet som sker under tillverkningsprocessen, 

dvs. de flöden som råder internt i fabriken, från råmaterial 

till färdig produkt. 

En arbetsstation Närmare granskning på hur arbetsrutiner är strukturerade 

kommer görs i en av produktionens stationer. 

 

1.5 Arbetets metodik  
Arbetet startades med känt tema, resurseffektiv produktion i tillverkande företag, där ett 

område i form av produktionslogistik valdes att arbeta vidare med.  

Arbete utfördes i tre olika faser som visas i Figur 1.2, förstudie, empirisk studie samt 

analys och förbättringsförslag. 

 

Figur 1.2. Arbetetmetodikens tre olika faser i kronologisk ordning. 

  

Analys och förbättringsförslag:

Nulägesanalys och resultat

Empirisk studie: 

Studiebesök och intervjuer

Litteraturstudie: 

Teoretisk inlärning
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1.5.1 Förstudie 

Litteraturstudien började med att samla ihop böcker och artiklar med fakta om 

produktionslogistik och Toyota Lean Production (TPS), ett antal olika böcker och 

litteraturer från samma område togs in för att förhålla sig källkritisk. Sedan har 

litteraturstudien fortsatt kontinuerligt under hela arbetets gång eftersom nya kunskaper 

ger utökat informationsbehov.  

1.5.2 Empirisk studie 

Det första studiebesöket gjordes som en introduktion för att se över företagets produktion 

och tillsammans med fabrikens produktionschef ta fram ett lämpligt problemområde i 

produktionen att jobba med. Ett andra besök till fabriken gjordes i syfte att vara med i 

produktionen under en dag och få känna på hur personalen arbetar och titta närmare på 

materialhanteringen.  

Intervjuer och kontinuerliga samtal har skett med Rexroths produktionschef, ledare och 

operatörer under studiebesöken och arbetets gång. Detta för få en bra uppfattning om vad 

chef, ledare och operatörer själva anser att materialhanteringen har för problem.  

1.5.3 Analys och förbättringsförslag  

En nulägesbeskrivning av produktionens materialflöden fastställdes, som sedan 

granskades i syfte att hitta de områden som krävdes åtgärd. Dessa områden utvärderades 

tillsammans med den givna teorin i kapitel 2 för att ta fram förbättringsförslag.  
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2 Lean – Toyota Production Systems  
I följande kapitel presenteras teorin bakom Lean med de filosofier och metoder som anses 

ha en koppling till Rexroths produktion.  

2.1 Vad innebär Toyota Production Systems 
Toyota Production Systems, TPS, är en filosofi som innebär att eliminera all form av 

slöseri och att skapa en stabil situationsspecifik miljö för sin produktion, som når ut i hela 

organisationen. Ledningen ansvarar för att alla aktiviteter i produktionen är konsekventa, 

enkla att följa och praktiseras dagligen (Liker 2009). Det finns alltid rum för ständig 

förbättring, därför gynnas en kultur som strävar efter ständig förbättring och där misstag 

ses som lärdomar.  

Då tillverkande företag vill införa TPS i sin produktion finns det 14 principer att ta del 

av, dessa principer finns tillgängliga i Bilaga 1. De 14 principerna kan delas in i fyra 

grupper:  

a. Långsiktigt tänkande. 

b. Rätt process ger rätt resultat.  

c. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners. 

d. Ständigt söka grundorsaken till problem och lära sig av misstagen. 

2.2 Kända verktyg, metoder och begrepp 

2.2.1 5S 

5S är ett verktyg som på ett systematiskt sätt, åstadkommer eliminering av slöseri, ordning 

och reda på och kring arbetsstationerna. Garmer och Lövdahl (2010) beskriver de fem 

punkterna som sortera, systematisera, städa och rengör, standardisera samt skapa vana 

och beskrivs nedan.  

Sortera. Rensa ut sällan använda verktyg och material från arbetsstationen. Detta 

resulterar i att verktyg som skall användas hittas lättare och gör att arbetsstationen till en 

effektivare arbetsplats som minskar skaderisken. 

Systematisera. Tid är dyrbar, genom att strukturera och märka upp en plats för varje sak, 

kan utrustning snabbt lokaliseras. Det är även till fördel att placera utrustning i den 

ordning de skall användas och i rätt höjd för att minska arbetsskador. 

Städa och rengör.  ”Gör rent och håll rent”, genom att hålla rent på sin arbetsstation 

minskar det risk för skador på såväl personal som maskiner, det blir lättare att kunna 

identifiera eventuella skador. 

Standardisera. Att skapa regler för de tre första S:en, där alla är överens, minskar risken 

för konflikter och ökar upprätthållandet av punkterna ovan. 
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Skapa vana. Arbetets beslut skall ligga hos ledningen och ledningen måste granska 

regelbundet för att upprätthålla disciplinen samt kunna hitta förbättringar. Det måste 

skapas en vana med gemensamma rutiner för en hög effektivisering och god arbetsmiljö. 

2.2.2 Muda  

Slöseri – icke värdeskapande aktiviteter TPS har sju huvudtyper av icke värdehöjande 

slöseri inom produktionsprocesser, överproduktion, väntan, onödiga transporter eller 

förflyttningar, felaktig bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment samt defekter, 

dessa beskrivs i Bilaga 2. Det finns dock ytterligare en punkt kring slöseri som förhåller 

sig väl till detta arbete, ”outnyttjad kreativitet hos de anställda”. 

2.2.3 Just-in-time (JIT) 

JIT är en uppsättning av principer som innebär att man skall leverera rätt artiklar vid rätt 

tidpunkt och i rätt mängd, se avsnitt 3.3.2 för exempel på detta.  

2.2.4 5-varför 

5-varför metoden innebär att frågan, varför, ställs fem gånger då ett problem uppstått. 

Detta görs för att hitta den grundläggande orsaken till problemet och kunna åtgärda denna 

istället för att göra om samma problem flera gånger.   

2.2.5 Kaizen  

Kaizen är en metod som innebär att ständigt förbättras, de utgår ifrån PDCA, vilket 

betyder (Plan) planera, (Do) genomföra, (check) följa upp och (act) standardisera 

2.2.6 Kanban 

En materialplaneringsmetod som beskrivs närmare i avsnitt 3.3.2. 

2.2.7 Genchi genbutsu 

Genchi genbutsu innebär att man måste ut på arbetsplatsen, för att se med egna ögon de 

arbetsproblem som finns för att sedan kunna skapa förändring. 
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3 Produktionslogistik 
Detta kapitel presentera produktionslogistikens grunder. Det innebär presentation av 

olika styrsystem, planeringsverktyg, materialflöden, olika lagertyper, hur man 

kommunicerar i flöden samt vilka praktiska förvaringssystem som finns. De mest 

relevanta metoder och aktiviteter, för ett tillverkande företag som producerar varor, inom 

dessa områden kommer att belysas. 

3.1 Materialflöden och olika lagertyper   

Materialflöde definieras som förflyttning av råvaror, material med olika förädlingsvärde 

och produkter. Det är en viktig att kunna styra sina materialflöden effektivt, så att 

produkterna kan levereras i tid och till låga kostnader.  

I materialflödet blir artiklarna utsatta för ett antal olika operationer och förädlingssteg, 

flödet kan ha antingen ett seriellt eller parallellt utseende, se Figur 3.1och Figur 3.2. 

Seriellt flöde innebär att artiklar följer en linje mellan maskiner och arbetsstationer. 

Parallellt flöde innebär att maskiner och arbetsstationer är placerade bredvid varandra i 

varje steg. 

 
Figur 3.1. Seriellt flöde, pilarna motsvarar materialflödet och rektanglarna representerar maskiner/arbetsstationer. 

 

Figur 3.2. Parallellt flöde, precis som figuren ovan motsvarar pilarna materialflödet och rektanglarna representerar 

maskiner/arbetsstationer. 

Serie- och parallellflöden kan kombinerat till olika flödesstrukturer beroende på vad det 

är för typ av tillverkningsprocess som råder. Följande flödesstrukturer, som illustreras i 

Figur 3.3, är de som anses vara de vanligaste, V-typ, A-typ, T-typ, X-typ och I-typ 

(Jonsson och Mattsson 2012). Pilarna i figuren representerar materialflödet, cirklarna står 

för maskiner eller arbetsstationer och fyrkanterna representerar färdig produkt. 
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Figur 3.3. Olika materialflödesstrukturer som kan förekomma i tillverkande företag. 

3.1.1 Lager  

Var materialet befinner sig i produktionen benämns med olika definitioner för att lättare 

kunna förmedla vad som behandlas. Enligt Mattson och Jonsson (2003) finns det två 

huvudbenämningar för detta, lager och produkter i arbete (PIA), det sistnämnda avser de 

material som är under förädling och transport under tillverkningsprocessen. 

Lager definieras av artiklar som binds i flödet, med andra ord artiklarna eller materialet 

är stillastående i väntan på förflyttning. Lager kan delas in i ytterligare två områden, 

förråd och färdigvarulager, skillnaden mellan dessa beskrivs nedan. 

Färdigvarulager är ett lager av färdiga produkter som väntar på försäljning.  

Förråd är ett lager av råmaterial, detaljer, köpta komponenter, halvfabrikat som är för 

avseende att användas i produktionen. Det finns olika identifierade lager i ett tillverkande 

företags produktion, dessa beskrivs i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Benämning av olika typer av lager som existerar i tillverkande företag. 

Typ av lager Beskrivning 

Säkerhetslager Då framtidens förbrukning av material inte kan förutspås med 

säkerhet, byggs därför ett säkerhetslager upp. Viket innebär en 

tillgänglig buffert, för att inte få stopp i ett flöde på grund utav 

saknad artikel. 

Omsättningslager Ett lager som uppstår då kvantiteten av inleveransen är större 

än den aktuella förbrukningen. 
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Utjämningslager I vissa fall är produkter säsongsberoende och förbrukningen 

varierar, utjämningslager är för att hålla de producerade 

produkterna förhållandevist jämnt genom att frikoppla 

produktionstakt med förbrukningstakten. (Abrahamsson 2011) 

Koordinationslager Ett lager med syfte att koppla samman artiklar från parallella 

materialflöden till ett sammanfallande lager. 

Styrningslager I detta lager ligger komponenter och detaljer i väntan på nästa 

operation eller nästa steg, exempelvis montering. 

Spekulationslager Uppkommer då det finns en fördel att köpa in stora kvantiteter 

till ett tillfälligt lägre pris, vilket efter avvägning om 

lagerkostnader blir mer lönsamt. 

Inkuranslager Ett lager av varor som saknar förväntad förbrukning eftersom 

de förlorat sitt ursprungliga värde, som till exempel utgående 

produkt, skrotning eller konstruktionsändring. (Abrahamsson 

2011) 

Materialtorg Gemensam plockplats för flera produktionsavdelningar. 

(Jonsson och Mattsson 2012) 

3.2 Produktionsplanering 
Produktionslogistik handlar om att, på ett kostnadseffektivt sätt, balansera material, 

aktiviteter och tillgångar som existerar i materialflödet, från anskaffning av råmaterial till 

levererad produkt hos kund (Lumsden 2006). 

3.2.1 Styrsystem  

Sättet att styra flöden genom produktionen kan ha olika utgångspunkter, pull- eller 

pushsystem som beskrivs nedan och illustreras i Figur 3.4 och Figur 3.5. Hybridsystem 

kan också förekomma, vilket är ett kombinerat system av push och pull (Lumsden 2006). 

Pull, är ett dragande system som går ut på att tillverkningen sker efter att kundorder har 

initieras, informationsflödet går i samma riktning som materialflödet, dvs. från ledningen 

till marknaden. Detta kräver en produktionsplan för att starta tillverkningen, artiklarna 

dras genom tillverkningen under bearbetning och kan ge långa genomloppstider.  
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Figur 3.4. Pull-system tillverkning mot kundorder. 

Push, innebär att artiklar trycks genom tillverkningen med hög maskinbelastning. 

Informationsflödet går från marknaden till ledningen, dvs. i en riktning motsatt det pull 

systemet. Tillverkningen sker utifrån den produktionsplan som är bestämd utifrån 

företagets prognoser av förväntad försäljning, dvs. tillverkning sker mot lager. 

 

Figur 3.5. Push-system tillverkning mot lager. 

3.2.2 Produktionslayout 

Ett företag som producerar varor har en produktion med en följd olika operationer och 

förädlingssteg. Genom att ta hänsyn till produktens tillverkningsprocesser kan man 

kartlägga sin produktion på fyra olika sätt, funktionellt, lineutformat, grupporganiserat 

produktionsupplägg och byggplats upplägg (Jonsson och Mattsson 2012), dessa beskrivs 

närmare nedan. 

Funktionellt produktionsupplägg innebär att maskiner och arbetsstationer är placerade 

i grupper efter deras funktioner, i varje grupp förädlas artikeln i ett steg innan det går till 

nästa grupp, se illustrativt flöde i Figur 3.6. Detta är ett flexibelt upplägg och kan hantera 

ett brett artikelsortiment, vilket är fördelaktigt vid produktion av varierande, 

kundanpassade produkter. Nackdelen med detta som upplägg är att de interna 

transporterna mellan grupper lätt blir slöseri med tid och materialflödet lätt blir komplexa 

med långa genomloppstider.   

  

Figur 3.6. Funktionellt produktionsupplägg. 
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Lineutformat produktionsupplägg är raka motsatsen till funktionellt upplägg, här ställs 

maskiner och arbetsstationer i den ordningen efter varandra följande förädlingssteg som 

produkten tillverkas, se Figur 3.7. Man kan kombinera line på många olika sätt så den 

anpassas till det aktuella företagets produktion. Enligt Mattson och Jonsson finns det två 

typer av materialflöden i line, styrande och flytande. Styrande innebär att materialflödet 

sker självstyrt, vilket innebär att alla stationer måste ha samma produktionstakt. Flytande 

innebär att operatören vid stationen själv bestämmer när arbetsstycket skall gå vidare till 

nästa steg, dvs. det tillåts buffertlager av PIA vid varje arbetsstation. Nackdelen vid 

lineutformat upplägg är att då problem uppstår i någon av arbetsstationerna blir hela linen 

drabbad. Upplägget har också begränsad flexibilitet kring produkternas variation och 

konstruktionsändringar.  

 

Figur 3.7. Lineutformat upplägg. 

Grupporganiserat produktionsupplägg kan nästan beskrivas som en kombination av 

line och funktionellt upplägg. Upplägget går ut på att maskiner och arbetsstationer ställs 

i produktionsceller eller flödesgrupper, se Figur 3.8. I varje produktionscell eller grupp 

placeras den uppsättning maskiner som krävs för att tillverka artiklar med 

tillverkningslikheter till färdiga artiklar.  

 

Figur 3.8. Grupporganiserat produktionsupplägg. 

Byggplats upplägg är för produkter som inte lätt går att förflytta, som exempel fartyg 

eller flygplan. Upplägget innebär att produkten som skall tillverkas placeras på en 

bestämd plats där maskiner och operationer förflyttas runt produkten. 

3.2.3 Verkstadsplanering 

För att kunna styra produktionen på verkstadsgolvet krävs en noggrann planering med 

utförliga instruktioner. Verkstadsplaneringsprocessens verktygslåda innehåller enligt 
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Mattson och Jonsson (2003) åtta stycken aktiviteter, dessa beskrivs nedan i kronologisk 

ordning från ett allmänt företags perspektiv. 

A1. Orderinitiering 

Då en tillverkningsorder sätts igång. Denna order innehåller information om start 

och slutdatum samt kvantitet för tillverkningen. 

A2. Styrning av orderutsläpp 

Ser till att rätt mängd order, som tillverkningen klarar av, släpps ut till verkstaden. 

Denna aktivitet är i syfte att undvika överbelastning i tillverkningsprocessen 

A3. Materialklarering 

Ser till att all material som ordern kräver, finns tillgängligt på plats i lager. 

A4. Utskrift av arbetsordersats 

Arbetsordersats: innehållande ordernummer, operationsföljder, standardtider, 

ingående material, verktygsbehov och annat väsentligt för specifik tillverkning. 

Dessa kan följas med order eller kommuniceras via panelbilder. Genomloppstiden 

för en order kommuniceras ut till verkstaden. 

A5. Orderutsläpp 

Ordern blir utsläppt efter tidsplanering, materialklarering och arbetsordersats är 

färdigt. 

A6. Körplanering 

Operationerna utförs i en lämplig och prioriterad ordningsföljd. 

A7. Återrapportering 

För att kunna följa hur tillverkningsordern fortskrider, samt vid behov kunna vidta 

de åtgärder som krävs.  

A8. Slutrapportering 

Vid orderns sista operation placeras artikeln på lager och ordern slutrapporteras.  

3.3 Materialhantering 
Med materialhantering menas de alla olika sätt och metoder som används för att förflytta, 

signalera och hantera material i produktionen.  

3.3.1 Förvaringsprinciper för lager 

Vid utformning av lagerlayout är det är det viktigt att tänka på hur materialet lagerförs, 

för praktisk förvaring och lätt åtkomlighet måste hanteringseffektiviteten prioriteras före 

ytutnyttjandet (Jonsson och Mattsson 2012). De fem vanligaste förvaringsprinciperna är 

fristapling, ställager, automatlagring, hyllfackslagring och paternoserlagring. 

Djup- och fristapling, innebär lagring som namnet beskriver. Varor och artiklar placeras 

fritt på golvet i ett visst djup beroende på hur snabbt man vill komma åt de varor som 

placeras längst in se Figur 3.9. 

Ställagerlagring innebär att varor placeras på hyllor eller i lastpallar, se Figur 3.10, denna 

lagring ger en snabbare åtkomlighet till varorna än för djup och fristapling. 
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Figur 3.9. Djup och fristapling (Mattson och Jonsson 2012) 

 

Figur 3.10. Ställager (Mattson och Jonsson 2012) 

 

Automatlagring, AS/RS (automated storage and retrieval systems) innebär att lagring 

sker automatiserat med hjälp av ett datorsystem som kan plocka fram de varor som 

eftersträvas, se Figur 3.11 för ett exempel på detta.  

Hyllfackslagring är en lagringstyp av artiklar som skall vara för personalen, denna typ 

av lagring finn i många utförande och storlekar, ett exempel på hyllfackslagring ses i 

Figur 3.12. Denna typ av lagring finns också delvis som automatisering där hyllbasen 

förflyttas av en motor. 

Paternosterlagring, även kallad karusellager är en automatiserad lagertyp som lagerför 

artiklar efter artikelnummer, se Figur 3.13. Inga artiklar är synliga i denna 

lagerutformning, utan tas fram av en dator vid önskat behov. 
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Figur 3.11. Automatlagring (Mattson och Jonsson 2012)  

 

Figur 3.12. Hyllfackslagring, automatisk hyllförflyttning. 

 

Figur 3.13. Paternosterverk  
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3.3.2 Materialförsörjning från lager  

De sju vanligaste beprövade metoderna för att signalera materialbehov är MPS-system, 

kanban, visuell signal, 2-bingesystem, kittning och sekvensleverans. De kan delas in i två 

olika försörjningsystem, Beställningspunktsystem och Just In Time-leveranser (Aronsson 

et. 2004) 

Beställningspunktsystem 

 Beställningspunkt i MPS-system – Personalen i produktion beordrar 

materialbehov in i MPS-systemet som signalerar till lagerpersonalen som packar 

och levererar.  

 Kanban, är ett japanskt begrepp som betyder synligt bevis, kanban-systemet kan 

förekomma både fysiskt och administrativt. Det fysiska systemet är det mest 

traditionella och innebär att en signal i form av ett kanbankort som visualiserar 

materialpåfyllnad. För att kanban-system skall vara effektiv krävs det att efterfrågan 

på artiklarna är relativt stabilt med låg variation. Vid administrativt system 

förekommer elektronisk kanban och faxban (Mattson 2012) 

 Visuell signal – Vid materialbehov signalerar personalen i produktionen via en 

visuell signal till lagerpersonalen, genom att t ex tända en lampa, fälla ut en flagga 

eller liknande.  

 2-bingesystem – Består utav två eller fler materialvagnar som står i rad efter 

varandra, då en blir tom placeras den på en påfyllnadsplats.  

 Periodisk inspektion – I jämna mellanrum gör lagerpersonalen en 

inspektionsrunda för att se vad som behöver fyllas på.  

JIT-leveranser 

 Materialsatser – Även kallad kittning innebär att exakt det material som behövs 

för ett tillverkningsobjekt plockas i sats till arbetsstationen.  

 Sekvensleverans – Gäller för kundanpassade produkten som tillverkas på löpande 

band, till exempel bilar, det innebär att de komponenterna, i varje arbetsstation, som 

tillhör respektive produkt finns i exakt den ordning som produkterna kommer.  

3.3.3 Märka och identifiera material  

En väl etablerad teknik för att identifiera artiklar och material är att ha streckkod. En 

streckkod är så mycket mer än bara lite svarta markeringar på ett papper, de kan lagra all 

väsentlig information för artikeln eller en order. Det finns såklart en mängd olika 

streckkoder som kan lagra olika mycket och på olika sätt, därför skall streckkodens syfte 

vara känt innan man bestämmer sig för vilket man ska använda.  

För de artiklar som inte kräver en stor mängd data passar sig linjära streckkoder. Linjära 

streckkoder är uppbyggda av tjocka och smala vertikala streck efter varandra, där 

informationen läses av beroende på streckens tjocklekar. De vanligaste linjära 

streckkoderna är EAN, Kod 39, interleved 2 of 5 och den vanligast använda är Kod 128 

som visas i Figur 3.14. 
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Kod 128 kräver minst utrymme och har störst säkerhet av de ovan nämnda streckkoderna, 

denna variant utnyttjar även de vita mellanrummen i koden.  

 

Figur 3.14. Kod 128, den vanligaste streckkodstypen. 

3.3.4 Materialhantering i produktion 

Lastbärare definieras som ett föremål som är till för att bära eller hålla samman artiklar. 

Lådor, backar med skiljeväggar är exempel på små lastbärare, mellan stora lastbärare 

visas i Tabell 3.2 (Andersson 2002). 

Tabell 3.2. Mellanstora lastbärare 

Europall 

 

Lastpall med 

pallkrage 

 

 

Hopfällbar 

pallcontainer 
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Traverskran är ett lyftverktyg som underlättar tunga lyft för operatör, konstruktionen 

består av en kran som transporteras på fasta balkar från taket, se Figur 3.15. 

 

Figur 3.15. Traverskran för att lyfta tyngre artiklar (SKSkraner.se) 
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4 Rexroths tillverkning av hydraulcylindrar 
I följande avsnitt kommer först hydraulcylinderns ingående komponenter beskrivas. En 

nulägesbeskrivning av Rexroths tillverkning av hydraulcylindrarna beskrivs, där de 

ingående interna materialflödena kartläggas i olika flöden. Denna nulägesbeskrivning 

kommer sedan att utvärderas för att sedan ge förbättringsförslag.  

4.1 Hydraulcylinderns ingående komponenter  

En 3D-CAD modell har skapats för att på ett visuellt sätt förklara hur en hydraulcylinder 

ser ut och vilka komponenter som ingår.  

Att göra en 3D modell i CAD, computer aided design, innebär att man ritar en modell av 

sin produkt i datorn, se Figur 4.1, modellen kan bland annat lagra information om de 

mekaniska egenskaperna, hållfasthetsanalyser samt att man kan simulera och visualisera 

funktionen och tillverkningen av produktens komponenter.  

 

Figur 4.1. 3D CAD Hydraulcylinder 

Hydraulcylindern översätter hydrauliskt tryck till mekaniskt arbete, d.v.s. de är uppbyggd 

med en cylinder där kolv med kolvstång pressar hydraulolja så att kolvstång kan utföra 

det linjära arbete som efterfrågas (Discovery Channel 2012). De komponenterna i 

hydraulcylindern som tillverkas i Rexroths fabrik visas på nästa sida i Figur 4.2 och Tabell 

4.1, dessa består utav en fram- och bakgavel, rör, kolvstång, kolv och ett antal 

tätningssatser för att hålla cylindern tät vid höga tryck.   
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Figur 4.2. Hydraulcylinder med ingående komponenter (Rexroth 2015). 

Tabell 4.1. Komponentlista. 

1 Framgavel 

2 Bakgavel 

3 Rör 

4 Kolvstång 

5 Kolv 

6 Olika tätningssatser 

4.2 Nulägesbeskrivning av fabriken 
Fabriken är uppdelad i tre delar, tillverkning, montering och målning. I tillverkningen, 

som upptar 70 % av lokalen, tillverkas alla komponenter till hydraulcylindern efter 

tillverkningsorder. Kolvstång, rör och specialdetaljer tillverkas mot initierad kundorder. 

Fabriken får i snitt in 241 stycken order per vecka, varav en order har ett snitt på 1,8 

stycken cylindrar. 

En monteringsorder kan skapas först då alla komponenter till en kundorder är 

färdigtillverkade och placerade på sina platser, efter monteringsorden är färdigställd 

skickas den till monteringsstationen där hydraulcylindrarna monteras och testas, sedan 

transporteras de på vagn till målning, där de målas och sedan packas för leverans till kund. 

4.2.1 Verkstadslayout 

Av de produktionsupplägg som presenterades i avsnitt 3.2.2, kan både funktionellt och 

grupporienterat upplägg identifieras i fabriken. För fabrikens layout med ingående 

maskiner och avdelningar se Figur 4.3.  

Det finns två tydliga grupporienterade produktionsupplägg i fabriken, vilka är detalj- och 

specialtillverkning, ses längst ner till vänster i Figur 4.3. I de grupperna är maskiner och 

utrustning som behövs för att färdigställa artiklarna placerade. Dessa områden kommer 

inte att analyseras vidare mer än vad som gjorts i detta stycke. 
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I resten av fabriken kan tydligt funktionellt upplägg ses, eftersom maskiner och 

arbetsstationer, som utför liknande operationer, står samlat i grupper på olika ställen i 

fabriken. Materialet som bearbetas flyttas runt mellan de olika maskiner och stationerna 

till färdig komponent som lagras i monteringsstationen.  

I tillverkningen är det två parallella tillverkningsflöden S1 och S2, vilka kan ses tydligt i 

Figur 4.3. S1 har kolvstång- och rörtillverkning för de mindre hydraulcylindrarna medan 

S2 tillverkar stång och rör för de större hydraulcylindrarna, se Tabell 4.2 för de olika 

dimensionerna.  

Tabell 4.2. Kolvstänger och rörets olika diametrar i mm, uppdelade i två grupper, S1 och S2 

 S1 S2 

∅ Kolvstång 12 - 56 58 - 140  

∅ Rör 25 - 80 100 - 200 

 

Figur 4.3. Fabrikens layout, synligt maskinernas placeringar i varje produktionscell, detalj- och specialtillverkning 

samt de två parallella tillverkningsflödena S1 och S2 (Rexroth 2015). 
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4.2.2 Materialflödet i produktionen  

Materialets flöde genom produktionen i fabriken, med de olika lager som finns, illustreras 

i Figur 4.4, där pilarna visar flödet i vilket materialet transporteras.  

 

Figur 4.4. Materialflödet genom produktion med olika typer av lager. 

4.3 Materialhantering vid tillverkning av rör och stång 

Tillverkningen av rör och stång sker i sina avdelningar som beskrevs i föregående avsnitt, 

de har ett materialflöde genom bearbetningsmaskinerna som illustreras i Figur 4.5. De 

olika formerna i figuren motsvarar de olika maskinerna eller stationerna, se beskrivningen 

nedan. 

 
Illustrerar kapmaskin, Kastro evo  

 
Mellanlager, där stång och rör väntar på nästa förädlingssteg  

 
CNC svarv, Computer Numerical Control. 

 
Svets 
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Figur 4.5. Fokusering på materialflödets förädlingsprocesser i flödestillverkningen S1, PIA-produkter i arbete. 
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4.3.1 Kapstationen 

Råmaterial av rör och stång kommer in i tillverkningen från godspersonalen till 

kapstationen där de ställs vid mån av plats på golvet, se Figur 4.6, där lämnas också 

ansvaret för materialet till operatören på kapstationen.  

Operatören i kapstationen ansvarar för att materialet hamnar på de utsatta hyllorna i 

förrådet av råmaterial. Efter att operatören manuellt har skrivit in data från order i 

kapmaskinen, hämtar operatören råmaterial i form av rör eller stång beroende på vad som 

ska kapas, se de röda transportpilarna i Figur 4.6. Rören och stängerna transporteras för 

hand eller, vid massa över 12 kg, med hjälp av traverskran.  

Materialet placeras av operatören i maskinens inmatningsmbord, maskinen sköter sedan 

egen matning och kapning av materialet till färdigkapade stänger.  

 

Figur 4.6. Nuvarande layouten i kapstatinen med de olika materialförflyttningarna, pilarna illustrerar materialets 

transporter i stationen. 
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Stång. Vid maskinen som kapar stänger tar operatören det färdigkapade materialet, 

tvättar av med den putsduk, inspekterar för eventuella repor och andra defekter samt 

bryter vassa kanter. På stången skrivs den aktuella längden med markeringspenna. Sedan 

läggs färdigkapade stängerna på materialvagn med tillhörande order. Då vagnen blir full 

placeras denna vid markerad yta, som visas i figuren ovan, och där lämnar operatören 

ansvaret för stängerna. 

Materialvagn, är den vagn som transporterar stänger från kapstationen genom dess olika 

förädlingsvärden till styrningslagret, som illustrerades i avsnitt 4.3. Vagnen som visas i 

Figur 4.7 utgör basen, på vagnen läggs en europapall och plastmatta med hög friktion. 

Stängerna läggs på vagnen med tillhörande order tills vagnen är full vilket kan ses i 

bakgrunden på bilden.  

 

Figur 4.7. Materialvagn som transporterar stänger genom tillverkningen (Rexroth 2015) 

Rör. Rören kapas och operatören tvättar de i en maskin som står bredvid kapmaskinen, 

alla rören som operatören kapat ställs i en lastpall med tillhörande order, samtliga order 

läggs i en plastficka tillsammans med rören i pallen. När pallen är full lämnas denna i 

mellanlager i väntan på nästa operationssteg.   

4.3.2 Vidare materialhantering för stångtillverkningen 

Svarv. Nästa steg i förädlingsprocessen för stång är bearbetning i CNC svarv, operatören 

vid denna arbetsstation hämtar vagnen med stänger från kapstationen, vilken vagn som 

väljer att behandlas beror på vilket datum som är närmast i tiden. En order behandlas i 

taget där rätt ritning för ordern tas fram i CNC svarven. Innan stången sätts in i maskinen 

kontrollmäts den, när den är färdigbearbetad görs kontroller av gänga och tolerans med 

jämna mellanrum. När alla stänger är färdigbearbetade läggs de återigen på en vagn, se 
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Figur 4.8, med tillhörande order tills denna vagn är full. Då vagnen är full transporteras 

den till ett koordinationslager, även kallat ”torget”, där vagnen får vänta till nästa operatör 

tar över. 

 

Figur 4.8. Vagn som används vid transport av färdigbearbetade stänger (Rexroth 2015). 

Lagerplacering. En anställd tar vagnarna från torget, där stänger placeras ut vid mån av 

plats på de hyllor som är utsatta för respektive order. Respektive order som är utplacerade 

vid monteringen avrapporteras sedan i systemet. Inte förrän alla komponenter för en 

cylinder är avrapporterade från tillverkningen kan den slutliga monteringsordern skapas.   

4.4 Analys av nulägesbeskrivningen 
En brist på ett systematiskt arbetssätt med kontinuerlig operationsuppföljning kan vid 

stångtillverkningen bidra till att stängerna blir felbearbetade eller felmarkerade. Under 

studiebesöken upplevdes att operatörerna arbetar efter egen takt och på sitt sätt, vilket 

resulterar i att all information om komponenternas förädlingssteg lagras i operatörens 

huvud. För att undvika detta krävs en bättre loggning på stängernas varje förädlingssteg 

samt ett bättre samarbete gällande ansvaret för materialvagnarna.  

Materialvagnarna i produktionen orsakar problem eftersom de inte har någon kronologisk 

ordning gällande komponenter, ordar eller förflyttningar. Med andra ord, de stänger som 

kapas från kapstationen läggs på vagnen med tillhörande order tills vagnen är full, vagnen 

fylls utan att sortera respektive order med tillhörande stänger. Detta medför att artiklar 

under förädling inte har en helt definierad genomloppstid. 

När operatören, vid CNC-svarv stationen, tar en stång från vagnen så kan det finnas 

snarlika diametrar, som exempel 50 mm och 51 mm, vid dessa fall ska kaparen komma 

ihåg att markera dessa likheter på stången. Om arbete ska flyta så är det helt beroende av 

att kaparen har skrivit på stången, annars kan fel stång tas eller så krävs dubbelt arbete.  

Enligt operatörerna i fabriken har de ansvar för materialet så länge det är i deras station, 

då materialvagnarna ställs i mellanlager i väntan på nästa operation lämnas ansvaret över 

till nästa medarbetare.   
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5 Utvärdering och förbättringsförslag 

5.1.1 Layout  

Det kan vara fördelaktigt att införa produktionsceller med lineutformat 

produktionsupplägg vid tillverkning av rör och stång i varsin cell. Detta innebär att 

kapstationens maskiner delas upp, se ett förslag på utförandet i Figur 5.1. Att dela upp 

kapstationen innebär utökat personalutbud, där en operatör för kapmaskinen endast 

fokuserar på rör eller stänger, detta gör också att arbetsbelastningen vid kapstationen som 

idag är ganska hög delas upp på två operatörer istället för en.  

 

Figur 5.1. Ny layout för uppdelningen av kapstationen till två stationer. 

5.1.2 Effektivisera personal 

Grundförutsättning för att lyckas med sin verksamhet är att ha välutbildade medarbetare 

som känner sig delaktiga i företagets mål och visioner. Personalen presterar som bäst när 

de kan känna en samhörighet med organisationen och veta att det arbete som krävs av 

dem, är lika viktigt som allt annat.  

Gällande Rexroth kan en kompetenshöjning av de anställda inom Lean och logistik 

resultera att de anställda lättare se sambanden för ett strukturerat arbetssätt. Ledningen 

kan genom att utöka kunskapen hos sina medarbetare lita på att de kommer ta rätta 

logistikmässiga beslut i det dagliga arbetet och därmed bidra till en mer effektiv 

verksamhet. 
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Ett datorsystem som kan ta emot återrapporteringar vid komponenternas varje 

förädlingssteg, gör att ansvaret för varje order finns med hela tillverkningsprocessen. Det 

gör också att alla aktiviteter i flödet går att följa, vilket gör risken för att komponenter 

som försvinner eller läggs på fel plats blir nästintill obefintlig. 

Inför flera visuella hjälpmedel för att kunna samarbeta mera mellan arbetsstationerna, 

exempel på det är whiteboards.  

5.1.3 Vagnar 

Vagnarna som transporterar stängerna är idag inte optimala för ett systematiskt arbetssätt. 

För att slippa upprepande arbete som att leta efter rätt stång till rätt order flera gånger, är 

det till fördel att sorteras stänger med tillhörande order från början vid kapstationen. Detta 

går att göras på flera olika sätt, ett förslag som tagits fram under detta arbete är monterbara 

moduler.  

Modulerna skall finnas i två storlekar, en för de mindre stängerna och en storlek för de 

större stängerna, se Tabell 4.2 för stängernas diametrar. Eftersom en order har ett snitt på 

1,8 stycken cylindrar, har basmodulen konstruerats att förvara två stänger, se Figur 5.2. 

Modulerna läggas på den redan existerande vagnen, Figur 4.7, där de kan byggas ihop 

och justeras efter antal stänger per order, dvs. modulerna går att bygga ihop som lego, se 

Figur 5.3. 

 

Figur 5.2. Modul för att bära stång genom tillverkning. 

 

Figur 5.3. Modulerna kan byggas ihop som lego för att kunna anpassas till order. 
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6 Diskussion 
I tillverkningen finns en kultur av att man arbetar konservativt, dvs. som man alltid gjort. 

Det ger idag inte ett synligt problem eftersom produktionen inte har det omfattningen av 

order som skulle påvisa problem, vid ökad belastning i tillverkningen skulle ett 

standardiserat och strukturerat arbetssätt vara avgörande för effektiv tillverkning.   

Vid införing av Lean är det många företag som fokuserar för mycket på själva verktygen 

och metoderna, istället för att skapa och föra en kultur i produktionen som når ut till hela 

organisationen. Efter den utvecklade företagsfilosofin kan sedan de generella verktyg och 

metoder tillämpas i produktionen efter de förutsättningar som råder. 

Ett enklare alternativ än att införa ett nytt datorsystem, som också kräver dyra 

investeringar, kan vara att införa en egenkontroll som fästs på varje order som finns idag. 

Med en egenkontroll menas att komponentens aktiviteter som operationsföljder skrivs 

upp i den ordning de sker, det finns sedan rum för varje operatör att anteckna sin signatur 

vid utförd aktivitet.  

Att kunna automatisera märkning och identifiering av material under tillverkning har 

många fördelar, bland annat all information om artikeln finns synligt för alla som har 

tillgång till systemet. Det är också till fördel att ha datoriserat för att undvika 

felrapporteringar som manuella rapporteringar kan bistå med.  

Då nulägesbeskrivningen i avsnitt 4.2 skulle kartläggas var det svårt att få ihop en bra 

beskrivning som förklarar helheten, detta beror förmodligen på att det avspeglar 

tillverkningen och bevisar att bara genom att införa bättre logik och struktur i hur 

tillverkningslayouten ser ut och benämns kommer helheten bli mer enhetlig.    
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7 Slutsats 
De frågeställningar som formulerades i början av detta arbete kommer har nedan att 

besvaras kortfattat.  

Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga 

komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? 

 Nytt produktionsupplägg på stång och rör genom att göra produktionsceller 

 Dela upp kapstationen till de två produktionscellerna  

 Införa återrapporteringar under tillverkningsprocessen.  

 Mera visuella hjälpmedel som egenkontroll, whiteboards mm 

Hur kan man förbättra de redan existerade resurserna, som människor och utrustning, i 

produktionen för få ett effektivare materialflöde? 

 Vagnar med monteringsbara moduler som sorterar upp varje order med 

tillhörande vagnar för sig.  

 Öka kompetensen hos medarbetare för ett bättre samarbete och samförstånd. 

 Få personalen mer delaktiga i organisationens mål och visioner.  

 Kompetenshöjning av personalen så de kan operera vid alla maskiner i samma 

grupp.  
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8 Framtida arbete 
Här presenteras de arbete som rekommenderas göras som inte har hållit sig inom ramen 

för arbetets avgränsningar, men som ändå anses vara relevanta för att lösa det 

existerande problemen.   

Materialhantering och orderhantering interagerar och för fortsatt arbete måste även 

orderhanteringen granskas och förbättras. Om tillverkning av rör och stänger läggs som 

två lineflöden kommer också orderhantering för dessa kunna förbättras.  

För effektivare flöden, se över, förbättra och standardisera de åtta generella punkterna för 

verkstadsplaneringsprocessen som beskrevs i kapitel 3. Där speciellt punkt A4. 

Arbetsordersats och A7. Återrapportering skulle behöva utvecklas. 

Effektivisera flöden genom att reducera komplexiteten i de flöden och processer samt 

eliminera onödiga aktiviteter 

Då det gäller instruktioner går det inte att vara för tydlig, fortsatt arbete för en effektivare 

personal rekommenderas att införa visuella hjälpmedel och instruktioner, vilket kan vara 

whiteboards, färgkoder med olika geometriska former för de som har svårt att så 

färgskillnader mm. 

Modulerna till vagnen är endast en första skiss på hur konstruktionen kan tänkas se ut, 

för utveckling av denna iden krävs vidare arbete kring konstruktionen samt ett tåligt 

material av hög friktion.  

 

 

 

 

 

 

  



 

31 

 

Referenser 
Böcker 

Abrahamsson, Mats (prof.) Linköpings Tekniska Högskola. (2011). ”Logistikordboken”. 

2. Uppl. Litografia Alfaprint: Posten logistik. tillgänglig: 

http://www.posten.se/img/cmt/PDF/logistikordboken.pdf. (hämtad 2015-05-02). 

Andersson, Leif. (2002). ”Materialhantering”. Stockholm: Nya Almqvist & Wiksell 

Tryckeri AB. ISBN: 91-7548-646-6 

Aronsson, H, Ekdahl, B och Oskarsson, B (2004). ”Modern logistik” .2. uppl. Lund: 

Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. ISBN: 91-47-07473-6. 

Garmer, Karin och Lövdahl, Andreas. (2010). ”1 2 3 4 5 kör!: skapa en effektivare och 

bättre arbetsplats med 5S”. 2.uppl. Stockholm: Prevent. ISBN: 978-91-7365-109-7 

Jonsson, Patrik och Mattson, Stig-Arne. (2012). ”Logistik – Läran om effektiva 

materialflöden”. 2. Uppl. Estonia: Pagroup. ISBN: 978-91-44-06918-0. 

Liker, Jeffrey.K. (2009). ”The Toyota Way, Lean för världsklass”. Malmö: Liber. ISBN: 

978-91-47-08902-4. 

Lumsden, Kenth. (2006). ”Logistikens grunder”. 2. Uppl. Poland: Pozkal. ISBN: 91-44-

02873-3. 

Mattson, Stig-Arne. (2012). ”Logistik i försörjningskedjor”. 2.uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. ISBN: 978-91-44-07965-3. 

Mattson, Stig-Arne och Jonsson, Patrik. (2003). ”Produktionslogistik”. Lund: 

Studentlitteratur AB. ISBN: 91-44-02899-7.  

Artiklar 

Harraf, Abe, Wanasika, Isaac, Tate, Kaylynn och Talbott, Kaitlyn. (2015). The Journal 

of Applied Business Research. ”Organizational Agility”. Volym 31(2): 675-686. 

Ulrich, Dave. (1998). Harvard Business Review. ”A New mandate for Human 

Resources”. 124-133. 

Webbsidor 

Bosch. ”Fakta om Bosch: Affärsområden och divisioner”. tillgänglig: 

http://www.bosch.se/sv/se/om_oss/affarsomr_den_och_divisioner/drive_and_control

_technology_10/drive-and-control-technology.html. (hämtad 2015-04-02). 

Rexroth Bosch Group. “Rexroth och Bosch: företagshistoria”. Tillgänglig: 

http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth/facts-

figures/history/history-6. (hämtad 2015-04-20). 

http://www.posten.se/img/cmt/PDF/logistikordboken.pdf
http://www.bosch.se/sv/se/om_oss/affarsomr_den_och_divisioner/drive_and_control_technology_10/drive-and-control-technology.html
http://www.bosch.se/sv/se/om_oss/affarsomr_den_och_divisioner/drive_and_control_technology_10/drive-and-control-technology.html
http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth/facts-figures/history/history-6
http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth/facts-figures/history/history-6


 

32 

 

Rexroth Bosch Group. ”Rexroth i Sverige: Fakta”. Tillgänglig: 

http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth-sverige/about-

bosch-rexroth-sweden-1. (hämtad 2015-04-20). 

Video 

How it’s made: How to make Hydraulic Cylinders. (2012). Discovery Channel. 

Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=wCgAviGnuwA. (hämtad 2015-04-

29). 

 

 

  

http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth-sverige/about-bosch-rexroth-sweden-1
http://www.boschrexroth.com/sv/se/foeretaget/om-bosch-rexroth-sverige/about-bosch-rexroth-sweden-1
https://www.youtube.com/watch?v=wCgAviGnuwA


 

I 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. De 14 principerna för generell styrning enligt Toyota 

Dessa principer grundar verktygen och tekniken bakom den generella styrningen för The 

Toyota Production. 

a. Långsiktigt tänkande 

a.1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även de det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. 

b. Rätt process ger rätt resultat 

b.2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

b.3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.  

b.4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). (Arbeta som skälpaddan inte som 

haren). 

b.5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början.  

b.6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet.  

b.7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.  

b.8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

c. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

c.9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut till andra.  

c.10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

c.11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem att bli bättre.  

d. Att ständigt öka grundorsaken till problem driver på lärande inom organisationen 

d.12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu). 

d.13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt.  

d.14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen). 
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Bilaga 2.  Muda – De Sju (åtta) slöserier av icke-värdeskapande 

aktiviteter   

Då tillverkande företag ska tillföra Lean i syfte att effektivisera sin produktion är det dessa 

punkter som används för att effektivisera tillverkningsprocessen:  

I. Överproduktion – produktion mot lager dvs. som ingen har beställt, vilket bidrar 

till överbemanning och onödiga kostnader för lagerhållning och transporter.   

II. Väntan – Operatörer som står och övervakar maskiner, väntar på nästa steg i 

processen, någon reservdel eller något verktyg. Väntan kan också bero på 

materialbrist, maskinstillestånd, flaskhalsar i tillverkningen eller material i processen 

som står och väntar på att bearbetas.  

III. Onödiga transporter eller förflyttningar – Förflytta produkter i arbete (PIA) långa 

vägar, komponenter som lagerförs mellan bearbetningar i processen. 

IV. Överarbetning eller felaktig bearbetning – Onödiga arbetsmoment på grund av 

ineffektiv bearbetning som dåliga verktyg eller produktutformning. Tar fram 

produkter med högre kvalitet än nödvändigt. 

V. Överlager - Onödiga mängder råvaror, PIA som orsakar längre genomloppstider, 

skadat gods, onödiga lagringskostnader samt förseningar. Överlager kan dölja 

problem med ineffektiv produktionsplanering, felaktiga produkter sena leveranser 

från leverantörer, stillestånd och långa ställtider. 

VI. Onödiga arbetsmoment – Alla icke värdehöjande rörelser som anställda gör under 

arbetsmomentet så som att gå, sträcka sig, leta efter eller lägga ifrån sig komponenter, 

verktyg mm.  

VII. Defekter – Reparationer, omarbetning, skrotning och kontroll är slöseri med 

hantering, tid och energi.  

VIII. Outnyttjad kreativitet hos de anställda.  punkt tillsatt av Liker, Jeffrey.K. – Företag 

förlorar tid, går miste om idéer, kompetens, förbättring och tillfällen att lära om de 

inte engagerar sig i eller lyssnar på sina anställda. 


