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Sammanfattning 

Logistik har under det senaste århundradet utvecklats och blivit en väsentlig del för 

företag att nyttja. Detta för att leda och kontrollera materialflöden som är kopplade 

till välfungerande informationsflöden. Materialflödet har traditionellt varit 

logistikens primära flöde då det innefattar stora värden, har en direkt miljöpåverkan 

och kräver oftast resurser i stor omfattning för att arbetet ska kunna genomföras.  

Ett välfungerande materialflöde uppnås genom att utnyttja tillgängliga resurser 

effektivt och tillverka produkter som motsvarar kundens efterfrågan. Däremot måste 

tillgången samt användningen av resurserna balanseras med ytterligare information 

såsom kundernas behov, tillgänglig kapacitet samt beläggning. Detta kännetecknar 

ett välfungerande informationsflöde som i sin tur är en förutsättning för att skapa ett 

effektivt materialflöde.  

Problemformuleringen för studien är: 

”Hur kan en ökad kunskap om produktionskapaciteten samt planerigsprocessen 

skapa en tydligare utgångspunkt för ett bättre produktionsflöde?” 

Syftet med fallstudien är att skapa en förståelse för vilka ingångsparametrar som 

är väsentliga vid en utformning av en produktionsplanering med avseende 

på produktionskapaciteten.  

En kvalitativ fallstudie utfördes hos Gnutti Carlo AB i Alvesta för att 

uppnå studiens syfte. Skribenterna tillämpade både kvalitativ och kvantitativ 

datainsamlingsmetod i form av tidsstudier och intervjuer av en semi-strukturerad 

typ.  

Arbetets struktur är utformat med en inledning som ska introducera till studien och 

skapa ett intresse hos läsaren. Vidare upplägg är för att frambringa den valida 

metoden vid återskapande av ett likartat genomförande på andra verksamheter med 

liknande utgångspunkter. 

I slutsatsen presenteras det mest optimala produktionsflödet med avseende 

på veckobehovet, maskiner samt skift. Slutsatsen är framtagen genom den empiriska 

datainsamlingen som tidigare behandlats i genomförandet med hjälp av teorin.   
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Summary 

Logistics has over the last century envolved and become an essential part for 

companies to take usage of. This to manage and control the material flows which are 

associated with well-functioning information flows. The flow of material has 

traditionally been the primary flow of logistics as it includes large values, has a direct 

environmental impact and usually requires resources to the extent that the work can 

be carried out. 

A well-functioning material flow is achieved by efficiently utilizing available 

resources and manufacturing products that meet the demand of the customer. On the 

other hand, the availability and use of resources must be balanced with additional 

information such as customer needs, available capacity and occupancy. This 

characterizes a well-functioning information flow which in turn is a condition for 

creating an efficient material flow. 

The definition of the problem for the study is: 

“How can an increased knowledge of the production capacity and the planning 

process create a more clearer starting point for a better production flow? 

The purpose with the case study is to create an understanding of which input 

paramameters that are essential in the design of a production plan regarding the 

production capacity. 

A qualitative case study was conducted at Gnutti Carlo AB in Alvesta in order to 

achieve the purpose of the study. The writers applied both qualitative and 

quantitative methods in form of time studies and interviews of semi-structured type. 

The structure of the study is designed with an introduction which introduces the 

reader and creates an interest. Futher setup of the study was to develop a valid 

method to recreate a similar implementation at other businesses with similar starting 

points.  

In the conclution, the most optimal production flow is presented regarding the 

weekly needs, machines and shifts. The conclution is based on the empirical data 

collection that is processed earlier with the help of theory. 
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Abstract 

Syftet med fallstudien är att skapa en förståelse för vad som ska tas hänsyn till vid 

beräkningar av produktionskapaciteten. Målet med studien är att skapa ett underlag 

för produktionen med en kapacitetsbehärskning och framtida volymförändringar. 

Utförandet av analys på de empiriska samt teoretiska avsnitten har diskuterats 

i studien för att presentera slutsatser och rekommendationer.  

Av studiens problemformulering; Hur kan en ökad kunskap om planeringsprocessen 

och produktionskapaciteten skapa en tydligare utgångspunkt för ett bättre 

produktionsflöde? Har slutsatsen framtagit ett optimalt produktionsflöde med 

avseende på veckobehovet, maskiner samt skift. Med praktiska lösningsförslag 

och rekommendation för vidare förbättrings studier.  

Nyckelord: Produktionsstyrning, Produktionsflöde, Produktionskapacitet, 

Maskinkapacitet, Volymförändring, Kapacitetsbehärskning, Flödeskarta, Lean. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs bakgrunden, målet och syftet med 

studien. Även tillhörande avgränsningar samt problemområden som ska 

undersökas.

 

1.1 Bakgrund  

Ett logistiksystem involverar flera olika aktörer. De externa aktörerna är 

kunderna och samhället som ställer krav på utformningen och utförandet av 

systemet. Vidare är det varuägarens uppgift att ansvara för logistiksystemets 

processer (Jonsson & Mattsson, 2016). 

En tillverkande industri bör ständigt bedriva effektivisering av sin 

verksamhet för att förbli en stark aktör på marknaden. Marknaden utvecklas 

och förändras ständigt. Tidigare har företag konkurrerat med den fysiska 

produkten, dess tekniska funktionalitet och prestanda, men detta har 

förändrats. Korta ledtider är idag ett centralt villkor för att företag ska 

bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det är även en avgörande del för 

att uppnå önskad kundtillfredsställelse (Mattsson, 2012).  

Logistik har under det senaste århundradet utvecklats och blivit en väsentlig 

del för företag att nyttja. Detta för att leda och kontrollera materialflöden 

som är kopplade till välfungerande informationsflöden. Logistik härstammar 

från militära verksamheter som började med att transportera och försörja 

soldater med utrustning och övriga nödvändiga resurser. Ett välfungerande 

logistikflöde var viktigt ur en strategisk synvinkel. Tillämpningen av 

modeller och metoder som användes överfördes därefter till företag som 

utsattes för varierande transportproblem (Bjørnland et al. 2003). 

Materialflödet har traditionellt varit logistikens primära flöde då det 

innefattar stora värden, har en direkt miljöpåverkan och kräver oftast 

resurser i stor omfattning för att arbetet ska kunna genomföras. Ett väl 

fungerande materialflöde uppnås genom att utnyttja tillgängliga resurser 

effektivt och tillverka produkter som motsvarar kundens efterfrågan. 

Däremot måste tillgången samt användningen av resurserna balanseras med 

ytterligare information såsom kundernas behov, tillgänglig kapacitet, 

beläggning etcetera. Detta kännetecknar ett väl fungerande 

informationsflöde som i sin tur är en förutsättning för att skapa ett effektivt 

materialflöde (Jonsson & Mattsson 2016).  

Material- och produktionsstyrningen på ett företag planeras både på en lång 

och kort sikt. Den långsiktiga planen omfattar att planera för när och hur 

mycket som ska levereras till lager eller kund, men framförallt att 
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tillverkningen av dessa volymer säkerställer ett effektivt och optimalt 

resursutnyttjande. Den kortsiktiga planen är mer detaljerat planerad och 

ligger till grund för den operativa planeringen, materialanskaffning och 

styrning av materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2016). 

1.2 Problematisering 

En logistikverksamhet kan brytas ned i de olika delsystemen; 

materialförsörjning, produktion och distribution. Detta kan sedan presenteras 

i en process där aktiviteter kontinuerligt upprepas med en tydlig början och 

slut. Det är funktionella delsystem som skapar ett logistiksystem vilket gör 

att företaget på ett logiskt och verkningsfullt arbetssätt kan utföra 

tillverkning från start till en leveransklar produkt som transporteras till kund 

(Jonsson & Mattsson, 2016). 

För att kunna leverera produkter inom angiven tid och utnyttja tillgängliga 

resurser optimalt krävs det att det finns en välutvecklad 

produktionsplanering där produktionen besitter en kunskap om den 

befintliga kapaciteten. Processen för beslutstagande av en 

produktionsplanering har ett syfte att uppfylla samtliga kundkrav som finns 

på produkten till lägsta kostnad. För att detta ska vara möjligt bör det 

definiera vad, hur mycket och när det ska produceras. Schemaläggning av ett 

problem avser att uppfylla utsatta produktionsmål och skapa en stabil 

produktionsplanering (An & Yan, 2016). 

En bristande insikt i planeringsprocessen och dess olika nivåer rörande 

material och kapacitet på taktisk och operativ nivå påverkar 

utnyttjandegraden. En kunskap om den befintliga produktionskapaciteten 

skapar en grund för framtida volymändringar i produktionen (Olhager,2013). 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en ökad kunskap om planeringsprocessen och 

produktionskapaciteten skapa en tydligare utgångspunkt för ett bättre 

produktionsflöde? 

1.4 Mål och syfte  

Syftet är att skapa en förståelse för vilka ingångsparametrar som är 

väsentliga vid en utformning av en produktionsplanering med avseende på 

produktionskapaciteten. 

Målsättningen är att utforma ett underlag för produktionen att följa vid 

produktionsplanering och eventuella volymförändringar, en 

kapacitetsbehärskning i en produktion. 
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1.5 Avgränsningar 

Fallstudien är avgränsad till ett produktionsflöde hos Gnutti Carlo Sweden 

AB i Alvesta. Fokus ligger på HPC -flödet och fem produkter som tillverkas 

i sex olika operationer. Beräkningarna är baserade på planerade volymen för 

Q3 2018.  

För att genomföra ett kvalitativt och kvantitativt arbete inom angivet 

tidsintervall ska datainsamlingen bidra till kartläggning och 

kapacitetsbehärskning. Ingen slutgiltig körplan ska framtas. 
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2. Metod 

I metodavsnittet presenteras olika angreppssätt skribenterna tillämpar på 

studien och på vilket sätt datainsamlingen har behandlats.

 

Metodlära formar grunden till ett systematiskt och planmässigt arbete, det 

har även varit ett verktyg för en saklig undersökning av problemet i studien. 

Skribenterna har grundläggande krav på metoderna som används. Resultatet 

ska introduceras så att läsaren kan kontrollera och granska det, att 

informationen nyttjas på bästa sätt och att metoden överensstämmer med 

samhällets förhållanden till en tillverkande verksamhet (Holme & Solvang, 

1997). 

2.1 Fallstudie som forskningsmetod 

En fallstudie definieras som en undersökning av ett specifikt problemområde 

där forskaren även definierar vilken typ av frågor som berör området, vilken 

kontroll det finns över situationen och det förväntade slutresultatet. 

Karaktäristiskt är ett ämnesområde beroende av forskning för att utveckla 

kunskap inom ämnet. En forskning bidrar även till förståelse, valid 

information och förbättringar. En fallstudie genomförs då en situation 

uppfattas som problematisk. Denna situation kan hanteras på flertal sätt. Ett 

systematiskt sätt exempelvis, är ett effektivt angreppssätt för att en utredning 

ska vara gynnsam under det långa loppet (Merriam & Nilsson, 1994). 

Beroende på forskningsproblemet ska den lämpligaste fallstudiemetoden 

väljas för att kunna besvarar frågorna. Rätt val av metod resulterar i djupare 

insikt och förståelse vilket vidgar både läsarens och forskarens kunskapsbas 

inom området. En specifikt vald forskningsmetod utgör även grund för 

tillvägagångssättet för genomförandet samt begränsningar för att utföra en 

kvalitativ undersökning. Kvalitativa fallstudier är möjliga att genomföra om 

forskaren använder sig av kvalitativ datainsamling och analys av 

informationen, däremot krävs kunskap om hur insamlade data förvaltas på 

bästa sätt (Merriam & Nilsson, 1994). 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod kan anses vara ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt 

som kombinerar tekniker såsom direkt observation, deltagande observation, 

respondentintervjuer och en analys av tillståndet (Holme & Solvang, 1997). 

Genom att tolka och studera tillståndet syftar den kvalitativa metoden för en 

ökad och djupgående förståelse för forskningsområdet. För att forskaren ska 

skapa sig en uppfattning om den sociala helhet som inte är kvantifierbar 
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studeras den empiriska insamlingen. Den empiriska insamlingen består 

främst av observationer, dokument och intervjuer och kräver ofta att 

forskaren är nära till undersökningsobjektet. En närhet till ett 

undersökningsobjekt skapar flexibilitet och forskaren kan lättare anpassa 

empiriska insamlingen efter förändrade situationer (Ahrne & Svensson, 

2012). 

Den kvalitativa metoden ger ett helhetsperspektiv av tillståndet, ett 

perspektiv från de som är involverade i forskningen. Det är en metod som 

kan används vid situationer där tidigare forskning inte har utförts för att 

bilda sig en uppfattning och därefter utföra en mer formell studie (Gillham, 

2000). 

2.1.2 Kvantitativ metod 

Fokus på kvantitativ forskningsmetod är att den empiriska insamlingen 

består av numeriska data. Informationen som samlas in studeras och 

omvandlas till siffror för att sedan skapa ett underlag till forskaren. 

Forskaren ska då utföra en opartisk och objektiv slutsats (Holme & Solvang, 

1997). 

Eftersom människor har en stor tilltro till ett beskrivande med siffror är det 

viktigt som forskare att inte missbruka datan och minimera risken för 

feltolkningar av den presenterade data. En kvantitativ metod kan utföras 

genom en användning av enkäter och frågeformulär, frågorna ska då vara 

förutbestämda med samma svar och frågor. Detta skapar en högre 

generaliserbarhet i studien (Holme & Solvang, 1997). 

2.3 Datainsamling 

Tillvägagångssättet för att samla in data och information varierar beroende 

på frågeställningar som ska besvaras. Datainsamlingen kan baseras på 

befintliga dokument, tester och prover, observationer och intervjuer. Vilken 

teknik som är mest fördelaktig för studien i förhållande till avgränsningarna 

är olika, således är ingen metod bättre än den andra (Patel & Davidson, 

2011).  

2.3.1 Observationer 

Observationer är en av de primära informationskällorna för en fallstudie och 

går ut på att samla in information genom att observera ute på fältet. Till 

skillnad från intervjudata är en observation direkt erfarenhet medan intervju 

utgör en andrahandsredogörelse. En observation är ett vetenskapligt verktyg 

som uppfyller studiens forskningssyfte som planeras väl och som noteras 

metodiskt (Merriam & Nilsson, 1994). 
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En deltagande observation är en forskningsmetod som möjliggör en holistisk 

tolkning av problemsituationen. Det innebär att observatören tar sig till 

platsen eller “fältet” som ska undersökas. Enligt Taylor och Bogdan 

(refererad i Merriam & Nilsson, 1994) ska observatören vara relativt passiv 

och inte störa människorna som arbetar, vara uppriktigt och förklara vad 

som utförs men inte alltför detaljerad för att slutligen samla in information 

för att bli bekant med miljön. Det är viktigt att en observatör visar respekt 

och ödmjukhet för de observerade samt intresse för händelserna. 

Patel och Davidsson (2011) menar att genomförande av en observation sker 

på olika sätt. Däremot måste varje observation svara på vad som ska 

observeras, hur observationerna ska registreras och hur en observatör ska 

förhålla sig till berörda inom problemområdet.   

Det finns därmed olika tillvägagångssätt för att samla in denna typ av data, 

exempelvis genom delaktighet, att involvera sig i arbetet fysiskt eller att vara 

en åskådare och noterar händelserna efter egen uppfattning. En välgjord 

observation och den insamlade informationen måste registreras och noteras 

för att vara tillförlitlig (Merriam & Nilsson, 1994). 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är ytterligare en forskningsmetod för att samla in kvalitativ 

information. För att avgöra vilken typ av intervju som är lämpligast för 

studien bör intervjuaren ta ställning till strukturen (Merriam & Nilsson, 

1994). Det som kännetecknar en intervju är frågeformulär som används för 

att samla in data. Intervjuer anses vara personliga i den bemärkelsen att 

intervjuer utförs med en person som har kunskap inom ämnet. Det finns 

olika typer av intervjuer som anpassas efter behov av information (Patel & 

Davidson, 2011). 

Anonymitet och konfidentialitet är viktiga faktorer att ta hänsyn till, 

eftersom att frågorna kan beröra ett känsligt ämne för intervjupersonen. För 

att utföra en kvalitativ intervju måste syftet vara klargjort med frågorna och 

försöka relatera syftet till respondentens personliga mål. Varje bidrag med 

information är en viktig del av datainsamlingen och som intervjuare bör 

betona värdet av informationen, om den exempelvis är konfidentiell eller 

offentlig. Vid utförande av en intervju rekommenderar Patel och Davidson 

(2011) att informera respondenten om vad frågorna syftar till, gärna stegvis.  

En kvalitativ intervju har en låg grad av strukturering, vilket innebär att 

respondenten har ett utrymme att besvara frågorna med egna ord. 

Standardiseringen eller frågornas ordning väljer intervjuaren själv, antingen 

att ställa frågorna i en bestämd ordning eller i den ordning som känns rätt i 

situationen (Patel & Davidson, 2011). 
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2.3.3 Skribenternas val av metoder 

Rapporten är ett resultat av kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen 

är en kombination av två huvudsakliga typer av kvalitativa 

forskningsmetoder; direktobservationer och ostrukturerade intervjuer. Den 

elektroniska data som har erhållits har analyserats.  

Skribenterna ser att en kombination av dessa två metoder kan stärka 

angreppssättet för studiens problemformulering och skapa bättre förståelse 

för tillståndet. Detta kommer att generera till en större generaliserbarhet av 

datainsamlingen och transparent slutsats av analyserade data (Holme & 

Solvang, 1997). 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser hur sanningsenliga uppgifterna är och huruvida 

mätningarna är tillförlitlig information eller inte. Validiteten avser 

betydelsen av den insamlade informationen och dess relevans till studien. 

Detta kan kontrolleras genom att noggrant analysera datainsamlingen 

(Merriam & Nilsson, 1994). 

För att styrka påståenden är det viktigt att använda flera källor som det sedan 

refererar till. En hög reliabilitet i forskningen uppnås genom att utföra 

arbetet metodiskt och att det är väl genomtänkt. Detta för att stärka 

tillförlitligheten men även om andra forskare skulle vilja utföra liknande 

studier (Merriam & Nilsson, 1994). 

Enligt Saunders och Thornhill (2016, refererad i Merriam & Nilsson, 1994)  

finns det fyra olika hot med reliabilitet som bör beaktas: 

• Deltagarnas felbedömning 

• Deltagarnas påverkan 

• Intervjuarens felbedömning 

• Intervjuarens påverkan 

Ett ytterligare hot mot reliabiliteten är att individerna som intervjuats 

besvarat frågorna olika. Detta behöver dock inte alltid vara ett hot utan det 

kan istället ge en bredare förståelse över en viss situation (Merriam & 

Nilsson, 1994). 
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2.6 Val av källor 

Valet av källor är beroende av situationen och vad för information som ska 

erhållas. Det finns olika former av källor, primärkällor och sekundärkällor. 

En primärkälla kännetecknas av att den alstras under en studie medan en 

sekundärkälla är en tolkning av just det som primärkällan genererat (Bell & 

Waters, 2016). 

En primärkälla är exempelvis en respondent som är kunnig inom ett 

specifikt område där varje bidrag med information är en viktig del av 

datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011). Däremot är ett utförande av 

källkritik lika viktig för att stärka reliabiliteten i forskningen. Detta kan vara 

i form av både en extern och intern granskning av materialet. Den externa 

granskningen utförs genom att analysera om huruvida respondentens 

information är äkta eller inte. Den interna granskningen av materialet 

analyseras genom att ta hänsyn till bland annat vilket syfte källan har (Bell 

& Waters, 2016). 

2.6.1 Skribenternas val av källor 

I fallstudien har skribenterna valt att använda primära och sekundära källor. 

Ostrukturerade intervjuer med operatörer och arbetsledare utförs med syftet 

att skapa sig en inblick i produktionsprocessen tillstånd. Med intervjuer och 

observationer har den ej dokumenterade data samlats in vilket utgör den 

primära data i fallstudien. 

De sekundära källorna har varit den erhållna data och dokument av 

verksamheten men även till stor del av teoretisk litteratur som har studerats 

för att skapa en bakgrund till fallstudien.    
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3. Teori 

I teoriavsnittet presenteras relevant teori till studien som utgör grund för 

genomförandet samt analysen.

 

3.1 Logistik 

Företagsekonomin började använda det militära logistikbegreppet efter 

andra världskrigets slut. Ursprungligen talas det om att den medvetna 

användningen av ordet logistik brukades av Frankrike på 1670-talet. 

Krigsmaterialet och förnödenheter behövde transporteras i rätt mängd, tid 

och till rätt plats. Begreppet har sedan 1960-talet utvecklats som “Business 

logistics“ och detta främst av universitet Stanford och North Western i USA 

(Storhagen, 2011).  

I Sverige började materialadministration (logistik) att gå från ett nyfiket 

intresse till ett modebegrepp som det skrevs mycket om på 1970-talet. 

Materialadministration kräver stora omställningar och det medför att det tar 

tid innan resultat av diverse åtgärder konstateras. Med en felaktig 

infallsvinkel och inställning skapades från början ett vanrykte i Sverige. 

Detta är idag förändrat, inställningen till logistik har modifierats och 

kunskaperna inom området har förbättrats. Kunden har under de senaste åren 

växt fram som den viktiga referenspunkt inom logistik, kunden finansierar 

verksamheten. Många av de influenser har kommit från Japan och japanska 

tänkesätt, såsom hårdare tidsstyrning och en fokusförflyttning från 

funktioner till flöden (Storhagen, 2011). 

 

Figur 1 – En första sammanfattande definition av logistik (Storhagen,2011). Modifierad bild.  
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Logistik är ett område som är under ständig utveckling och förändring, där 

kunden är i fokus och en eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter i 

flödet. Det lägger en grund för en långsiktig, samt en lönsam affär för såvel 

kunden som leverantören. Således handlar logistik om att skapa 

flödeseffektivitet, som i sin tur kan brytas ner i fysiska flödena; 

informationsflödet och betalningsflöden. Syftet med flöden är att dessa 

behöver studeras för att ständigt utveckla och effektivisera dem(Storhagen, 

2011). 

3.1.1 Material- och produktionsstyrning 

Materialstyrning ingår i logistik som en del av hur styrning av material och 

produkter inom en fysisk produktions- och distributionsstruktur. 

Materialstyrning skapar möjligheten att påverka det faktiska arbetssättet då 

en produkt passerar i produktionsflödet (Storhagen, 2011). 

Ett vanligt sätt att skilja på materialstyrning och logistik är att 

materialstyrning innefattar “att göra saker rätt” medan logistik innefattar 

“göra rätt saker” vilket gör att material- och produktionsstyrning kräver ett 

mer taktiskt och operativt arbetssätt. Emellanåt begränsas effektiviteten i ett 

produktionsflöde av brist på tekniker som ansvarar för materialstyrningen. 

Normalt bör verksamheten börja med enskilda materialstryningsaktiviteter 

för att sedan skapa sig ett mer generellt logistiskt synsätt. Då material- och 

produktionsstyrning ingår som en aktivitet i logistik ska det finnas en 

samordning för att minska bristerna och öka effektiviteten för hela flödet 

(Storhagen, 2011). 

 

Figur 2 - Begreppsmässiga relationer mellan logistik och materialstyrning (Storhagen, 2011). 

Modifierad bild. 
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3.2 Logistiksystemet – Processer 

En verksamhet kan beskrivas som ett nätverk av processer där målet med en 

process är att tillfredsställa kundens behov. En process kategoriseras 

annorlunda från verksamhet till verksamhet. Vanligtvis skiljer det mellan 

kärnprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser (Jonsson & Mattsson, 

2016). 

En kärnprocess bidrar till ett kundvärde. Denna typ av process är 

tvärfunktionell vilket innebär att flera avdelningar eller organisationer är 

involverade, med typiska egenskapen att den påbörjas av en händelse. När 

det exempelvis saknas material, påbörjas kärnprocessen; anskaffning av nytt 

material. En stödprocess fungerar som stöd för att kärnprocessen genomförs 

på ett effektivt sätt, vilket innebär att en stödprocess har en funktion att 

under tillverkningen stödja kärnprocessen med ett underhållsarbete och 

säkerställa avbrott. Den sista processklassen är ledningsprocess som bland 

annat omfattar långsiktig strategi- och affärsplanering. Ur ett operativt 

perspektiv är en kärnprocess ledande medan ledningsprocessen är styrande 

ur ett strategiskt perspektiv (Jonsson & Mattsson, 2016).  

3.3 Materialflödet 

Det huvudsakliga målet med intern logistik är att material flödar genom hela 

verksamheten, från leverantör och råmaterial till slutkund. För att motverka 

att köer av material bildas måste flödet vara synkroniserat där förflyttningen 

av material är koordinerat och välplanerat (Harrison & van Hoek, 2011).  

Materialflödet i ett logistiksystem omfattar förflyttning, hantering och 

lagring av produkter. Materialhantering avser den interna förflyttningen 

inom verksamheten och hanteringen av materialet mellan olika 

lagringspunkter. Utformningen av ett hanteringssystem bygger på antalet 

platser att hämta och lämna gods, flödets frekvens och även vad för typ av 

gods som ska förflyttas. Utrustning och verktyg för att hantera material är 

vanligtvis automatiserad, exempelvis en bemannad truck i kombination med 

vagnar som transporterar större volymer. Materialet kan även förflyttas olika 

beroende på produktens storlek och volymer. För ett mer standardiserat 

materialflöde är ett automatiserat hanteringssystem att föredra (Jonsson & 

Mattsson, 2016). 
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3.4 Produktionssystem 

En verksamhets tillverkningssituation utgör utformningen av ett 

produktionssystem och för att urskilja olika produktioner betraktas 

materialflödet och hur produktionen flödar. Divergent och konvergent 

produktion är två allmänna produktionstyper. En divergent produktion 

innebär att exempelvis råmaterial och operationer blir till flera olika 

slutprodukter medan konvergent produktion innebär att olika komponenter 

sammansätts till en slutprodukt. Det är viktigt att samtliga komponenter 

finns tillgängliga vid sammansättningen, vilket ibland kan vara besvärligt 

och komplicerat (Segerstedt, 2008).  

3.4.1 Produktionsupplägg (1) – Funktionell verkstad 

En funktionell verkstad består av liknande produktionsutrustning som 

samlas inom ett specifikt område. Det är exempelvis att svarvmaskinerna är 

för sig och borrmaskinerna för sig. Efter en operation transporteras 

produkten vidare till en annan maskin för bearbetning och sedan vidare till 

nästa operation för annan typ av bearbetning (Segerstedt, 2008). Fördelarna 

och nackdelarna med denna typ av produktionsupplägg är följande: 

 

Fördelar: 

• Produktionen är flexibel och anpassningsbar till olika 

produktionsförhållanden. Det är enkelt att styra produktionen till att 

tillverka nya produkter 

• Det förekommer låg störningskänslighet vilket innebär att personen 

kan arbeta i en annan maskin om det förekommer haverier 

• Specialisering leder till att personal erhåller ett specialistkunnande 

• Ett högt utnyttjande av maskiner (Segerstedt, 2008). 

 

Nackdelar: 

• Det förekommer mycket produkter i arbete (PIA), stora mellanlager 

och oftast hög kapitalbindning 

• Funktionell verkstad bidrar oftast till långa och osäkra 

genomloppstider 

• Svårigheter med planering, ledning och administration 

• Består av långa transport rutter vid materialhantering  
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• Operatören kan bli låst till sin maskin på grund av specialiseringen 

(Segerstedt, 2008). 

Funktionell verkstad är ett produktionsupplägg där ett helt parti i en 

operation färdigställs innan partiet transporteras vidare till nästa bearbetning. 

Detta medför att köer är nödvändiga för att utjämna variationer. Produktens 

genomloppstid blir osäker och måste planeras med marginaler, dessutom 

förekommer oförutsedda störningar i produktionen såsom materialbrist 

vilket gör det svårt att åtgärda problem på rätt plats (Segerstedt, 2008). 

3.4.2 Produktionsupplägg (2) – Linjetillverkning 

En linjetillverkning innebär att produkten flyter genom hela verksamheten 

från råmaterial till färdig produkt. Till skillnad från en funktionell verkstad 

kommer produkten istället till bearbetningsstationerna och inte tvärtom. Ett 

exempel på denna typ av produktionsupplägg är kontinuerliga tillverkningar 

som montering av elektronikprodukter (Segerstedt, 2008). Fördelar och 

nackdelar med en linjetillverkning är följande:  

Fördelar: 

• Kortare genomloppstider 

• Mindre kapitalbindning 

• Färre transporter Planering och administration av arbetet är lättare att 

utföra (Segerstedt, 2008). 

  

Nackdelar: 

• Minskad flexibilitet eftersom att maskiner måste anpassas till att 

tillverka en specifik produkt 

• Känslighet för störningar, ett haveri stoppar all produktion 

• Kan leda till ensidiga arbetsuppgifter (Segerstedt, 2008). 
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3.4.3 Produktionsupplägg (3) – Flödesverkstad 

En flödesverkstad går ut på att kombinera ovanstående 

produktionsuppläggens fördelar, det vill säga fördelarna med att grunda en 

funktionell verkstad och fördelarna med en linjetillverkning. Således 

eftersträvas ett flödestänkande där det sammansvetsar tillverkningen av en 

produkt med hjälp av att placera operationer som utför liknande bearbetning 

inom samma område. Enligt Segerstedt (2008) stöter man sällan på företag 

som arbetar utefter ett rent funktionellt upplägg. Inom industrin är det 

vanligt att nya flexibla maskiner tillsätts vilket leder till att den traditionella 

flödesverkstaden försvinner. 

3.5 Kapacitet  

Behovet av kapaciteten i en produktion avgörs av efterfrågan på produkter. 

Efterfrågeprognoser är ett bra verktyg för att på lång sikt fastställa ett 

kapacitetsbehov som behövs per produktgrupp för de resurser som bedöms 

kunna bli kritiska. Med kritiska produkter menas att de kan begränsa det 

totala flödet av produkter från fabriken. Företag kan även dimensionera sin 

kapacitet på olika sätt beroende på efterfrågans variationer (Olhager, 2013).  

Såvida ett företag förser maxbehovet med efterfrågad kapacitet kommer det 

klara all produktion på egen hand och även periodvis frambringa 

överkapacitet.  Har ett företag kapacitet enligt medelbehov skulle de 

teoretiskt sätt kunna producera all efterfrågan själva, så länge det finns 

lagerkapacitet för det. Detta medför att det finns möjlighet att producera mot 

lager innan det uppstår efterfrågetoppar. Däremot förutsätter detta att 

produkterna är standardiserade så att företaget får avsättning för dem på 

marknaden (Olhager, 2013). 

3.5.1 Kapacitetsutnyttjande 

Kapacitetsutnyttjande kan inte överstiga hundra procent, detta eftersom att 

kapacitet avser den arbetsmängd som kan utföras under en given period. På 

så sätt kan kapacitetsutnyttjandet av den befintliga kapaciteten som använts 

mätas. Olhager (2013) menar att beräkningen av kapacitetsutnyttjande beror 

på det totala kapacitetsbehovet över en viss period i förhållande till den 

befintliga kapaciteten under samma period. Kapacitetsbehovet står för den 

arbetsmängd som planeras under en given period. Detta behovet kan delas in 

i två delar, bearbetningstid (stycktid multiplicerad med efterfrågan) och 

ställtid (ställtiden per omställning multiplicerad med antal omställningar per 

period). Dessa behoven summeras över det totala antalet produkter som 

bearbetats i resursen.  
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Måttet är ett relativt mått mellan noll till hundra procent, som anger hur stor 

del av den befintliga kapaciteten som används. Kapacitet mäts i tidsenheter 

per tidsenhet, exempelvis timmar per vecka eller timmar per dag.   

3.5.2 Kapacitet och beläggning 

Beläggning motsvarar kapacitetsbehovet i närtid. Vid kapacitetsbehov ska 

det vara långa framförhållningar, medan vid beläggning diskuteras det om 

den periodproduktionen ska genomföras. Vid förändringar i täljare 

(kapacitetsbehov, beläggning) och nämnare (kapacitet) kan 

kapacitetsutnyttjandet påverkas.  

Enligt Olhager (2013) finns det olika medel för att justera den tillgängliga 

kapaciteten:  

• Investering i maskiner och produktionsutrustning 

• Ökning eller minskning av personal 

• Ändring av antal skift, exempelvis från två- till femskift 

• Säsongsanpassade arbetstider 

• Utnyttjande av övertid.  

 

Vid nyanställning av personal krävs en ökning av antalet skift. 

Säsongsanpassade arbetstider innebär att personalen får arbeta några extra 

timmar vid högsäsong utöver ordinarie arbetstid och några färre timmar vid 

lågsäsong. Övertid är inte ett medel för kapacitetsdimensionering. Detta 

eftersom att övertid anses som ett medel för att på kort sikt anpassa 

kapaciteten till ett aktuellt behov (Olhager, 2013).  

3.5.3 Kapacitetsutnyttjande och kundorderpunkt  

För att kunna säkerhetsställa korta och säkra leveranstider även under en 

varierande efterfrågan behövs en viss överkapacitet inom produktionen mot 

kundorderstyrd produktion. Kapacitetsutnyttjandet är något som måste 

anpassas, detta på grund av variationer i efterfrågan men även på grund av 

olika interna policys för vad som anses som en acceptabel leveranstid. 

Företag kan genom större kapacitetsmarginal ta hand om större 

efterfrågningsvariationer som i sin tur leder till stabilare leveranstider 

(Olhager, 2013).  
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3.6 Huvudplanering 

Huvudplaneringen behandlar artiklar beroende på behov och deras 

tillgänglighet för att levereras till kund. Det är viktigt att definiera antalet 

produkter som ska finnas tillgängligt genom att etablera ett färdigvarulager 

eller genom att utlova leveransdatum som grundar sig på nästa 

produktionsorder (Olhager, 2013). 

Huvudplaneringen skapas utefter de volymer som är beräknade för 

respektive produkt. En huvudplan definierar vilka produkter som ska vara 

färdiga och när, detta med hänsyn på den befintliga kapaciteten och utlovade 

leveranstider till kund. Planeringen är en slags nedbrytning av sälj- och 

verksamhetsplaneringen med faktiska kundorder (Olhager, 2013). 

 

Figur 3 - Koppling mellan sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering och materialplanering 

(Olhager, 2013). Modifierad bild. 

Nedbrytningen från sälj- och verksamhetsplaneringen har ett syfte att 

hantera insamlade data medan huvudplanen används för att skapa 

produktionsprogram för produkterna. Sälj- och verksamhetsplanen är 

vanligtvis kvantiteter som ska produceras månadsvis och veckovis. Denna 

nedbrytning kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis genom att 

utnyttja kunskapen om eventuella befintliga lagernivåer för enskilda 

produkter (Olhager, 2013). 
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3.6.1 Detaljplanering  

En detaljplanering har ett syfte att fastställa när en produktionsorder ska 

verkställas med hänsyn på den tillgängliga kapaciteten i produktionen. 

Detaljplaneringens uppgift är att uppfylla produktionsplaneringen med 

tillhörande leveranstider som utlovats, att uppfylla planer som fastställts 

inom huvud- och materialplaneringen (Olhager, 2013). 

Detaljplaneringen kan vanligtvis delas in i två olika faser: 

• Tidplanering, handlar om att bestämma när och var olika operationer ska 

utföras. 

• Körplanering, handlar om att fastställa en ordersekvens vid köbildning 

genom att skapa en prioriteringsregel. Detta är då avvikelser i form av 

produktionsstörningar uppstår (Olhager, 2013). 

3.7 Lagerhantering   

Lager och lagerstyrning är fundamentala funktioner i en produktion. Ett 

internt lager handlar om att frikoppla olika produktionssteg från varandra, 

för att möjliggöra optimering av produktionen. Detta även för att 

upprätthålla leveranssäkerheten mot såväl externa som interna kunder 

(Olhager, 2013). 

Ur ett flödesperspektiv menar Olhager (2013) att det finns tre grundläggande 

former för lagerhållning: 

• Förråd, inkluderar artiklar som är avsedda för att bearbetas eller 

monteras vidare i flödet exempelvis råmaterial. 

• Produkter i arbete (PIA), avser artiklar som under bearbetningen lagras 

mellan olika operationer.  

• Färdigvarulager, avser artiklar som är färdigställda och som ska 

levereras till kund.  

3.8 Lean production 

Lean kan ses som ett förhållningssätt eller strategi för att minska slöserier i 

en verksamhet. Lean är även en vision för att skapa ett framtida tillstånd i 

verksamheten. Inom Lean är slöserier de aktiviteter som inte skapar något 

värde för någon part och kan således kategoriseras i överproduktion, väntan, 

transport, överarbete, lager, rörelser, produktion av defekta produkter och 

den senast tillagda kategorin, outnyttjad kompetens (Petersson et al., 2015). 
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Lean värnar om medarbetarens kunskap och kreativitet den besitter, på 

grund av det ska medarbetaren vara med i utvecklingen av verksamheten för 

att skapa en trygg miljö i förändringsarbete (Petersson et al., 2015). 

3.8.1 5S 

5S är en metod inom Lean som bygger på att ha ordning och reda på 

arbetsplatser, för att kunna effektivisera sitt arbete. Metoden är indelad i fem 

olika steg (se figur 3) (Pascal, 2015). 

 

Figur 4 - De fem stegen inom metoden 5S. Egen bild. 
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➢ S1 – Sortera  

Det första steget handlar om att sortera ut allt onödigt material som inte behövs. 

Detta för att arbetsytan vanligtvis blir omgiven av saker som inte fyller någon 

funktion och bara är i vägen. 

➢ S2 –Systematisera 

Det andra steget inom 5S går ut på att organisera det som finns kvar på 

arbetsytan och att materialet eller verktygen placeras på en lättillgänglig plats. 

Verktyg ska även märkas upp. 

➢ S3 - Städa 

Det tredje steget är att hålla arbetsplatsen ren och fin. Detta för att skapa en mer 

arbetsvänlig och trevligare arbetsmiljö. Städning ska utföras regelbundet och 

omfattar allt från arbetsgolv till verktyg och maskiner. 

➢ S4 – Standardisera 

Det fjärde steget är att utveckla en standard för föregående steg över hur arbetet 

ska utföras. Detta kan vara genom att utarbeta en checklista eller 5S-karta på 

varje arbetsplats. 

➢ S5 - Upprätthålla 

För att 5S ska genomsyra stora delar av företaget måste samtliga förstå 

innebörden med detta arbetssätt, att alla är involverade och deltar. Detta genom 

att exempelvis motivera anställda genom att belöna personerna som är ansvariga 

för ett bra 5S- arbete (Pascal, 2015). 

3.9 Nulägesanalys  

Ett produktionsflöde kan alltid förbättras och detta är ett faktum som 

verksamheter måste beakta, om inte, riskerar de att bli en svag aktör i den 

konkurrenskraftiga marknaden. Det första steget i rätt riktning är att 

bestämma vad är i behov av en förbättring. Enligt Petersson et al. (2015) kan 

en förbättring ha olika betydelse och verkan. Det är exempelvis att reducera 

ledtider, öka kapaciteten, öka produktiviteten etcetera. 

Efter identifiering av potentiella förbättringar i flödet börjar arbetet med att 

implementera lösningar. Ett steg i rätt riktning är att utföra en noggrann 

analys av nuläget. En nulägesanalys är att detaljierat analyserar flödet och 

dess funktioner. Därefter skapas rätt förutsättningar och 

förbättringsaktiviteter som väljs ut efter flödets behov (Petersson et al., 

2015). 
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4. Empiri 

I empiri avsnittet presenteras en nulägesbeskrivning av HPC-flödet och den 

interna logistiken med tillhörande processer. All empirisk data baseras på 

observationer, intervjuer och mätningar.

 

4.1 Företagsbeskrivning – Gnutti Carlo Sweden AB 

Gnutti Carlo Sweden AB i Alvesta är en del av den italienska koncernen 

Gnutti Carlo S.p.A. Koncernen är verksamma i flera länder runt om i 

världen och det finns två tillverkande industrier i Sverige, i Alvesta och i 

Kungsör. Utöver industrierna finns det en R & D verksamhet i Göteborg 

(Gnutti Carlo Sweden AB, 2018). 

Gnutti Carlo Sweden AB i Alvesta tillverkar bland annat 

bränsleinsprutningkomponenter för den tunga fordonsindustrin. Företaget 

har i dagsläget cirka 300 anställda och omsatte år 2016 omkring 950 

miljoner kronor (Gnutti Carlo Sweden AB, 2018). 

4.2 Leanresan 

Företaget påbörjade i januari 2018 en ”Leanresa” som sträcker sig fram till 

år 2022 med konkreta mål och krav från ägarna i Italien. Startskottet för 

resan blev att införa 5S på samtliga avdelningar på företaget. Gnutti Carlo 

AB har även hyrt in en erfaren konsult som ska hjälpa medarbetare genom 

att skapa engagemang och medvetenhet om hur viktigt Lean är i en 

producerande verksamhet. 

Tidigare har företaget arbetat med att införa ett lean-tänk hos medarbetare 

och ledningen utan framgång. Detta för att det saknats engagemang samt 

bristfällig kunskap. Däremot har Gnutti på senare tid haft ett annat 

angreppssätt på problematiken. Den största förändringen i arbetet idag 

innebär att informationen ”går uppifrån och ner”. Det vill säga 

informationen och engagemanget överförs från flödeschefer till 

produktionstekniker och sedan vidare till teamleader och operatörer. En stor 

bidragande faktor till att ”omstarten” varit möjlig är att ledningen i Alvesta 

tagit på sig ett större ansvar till att få personalen mer engagerade och 

motiverade. På senare tid har Gnutti varit i behov av inhyrd personal och 

därför har de varit särskilt nogranna med att skapa medvetenhet om 

Leanresan och dess syfte.  

Uppföljning sker kontinuerligt både internt och även globalt inom 

koncernen. Varje månad deltar samtliga globala fabriker i ett möte och 

sammanställer nuläget. Leanresan är ett globalt beslut från Gnutti-koncernen 
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och är indelat i sju olika steg (se figur 4) som sträcker sig under en 

femårsperiod. Detta är något varje individ tillsammans i Alvesta men även 

globalt arbetar och strävar efter. 

 

Figur 5 - Leanresans sju olika steg (Gnutti Carlo AB, 2018). Modifierad bild. 

Det första steget på Leanresan är “Competitive 5S Sprint Meeting” vilket 

innefattar att implementera 5S och få samtliga på företaget att förstå 

innebörden med metoden. Även att genomföra ständiga återkopplingar och 

ge operatörerna bekräftelse vid ett bra genomfört arbete.  

Andra steget är “Value Stream Mapping” som handlar om att med hjälp av 

värdeflödesanalys identifiera problem i produktionen såsom flaskhalsar. Det 

kan exempelvis vara att öka OEE-värdet. Precis som på första steget så är 

det även här viktigt att genomföra kontinuerliga uppföljningar.  

Tredje steget är “Quality at the source” som handlar om att göra “rätt för 

sig”. Speglat till HPC-flödet skulle detta exempelvis kunna vara avsyningen 

där det är särskilt viktigt att artikeln uppfyller samtliga krav på den utsatta 

standarden. Varje station i flödet ska alltså utföra sitt arbete korrekt utan att 

nästkommande station ska behöva kontrollera det arbete föregående station 
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utfört. Stationerna och operatörerna ska kunna lita på varandra genom att 

arbetet utförts korrekt.  

Det fjärde steget är “Autonomous & Professional maintenance” och här är 

det viktigt att skapa kontinuerligt underhåll för produktionen. Mycket fokus 

på förebyggande underhåll, exempelvis kontrollera temperaturer, byta filter, 

rengöra med mera. För att underlätta detta ska det skapas flera standarder i 

form av checklistor. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt för 

operatörerna att utföra dessa checklistor. Något som också faller under detta 

steg i Leanresan är att även identifiera problemkällor. Ett enkelt sätt att 

angripa detta är genom att markera alla stopp och försöka hitta 

bakomliggande orsaker. 

Det femte steget är “Kaizen system for suggestions” som bygger på att 

skapa de förutsättningar som krävs för att kunna utföra Kaizen. Vidare i 

sjätte steg “Auditing & Kaizen organization” skapas systemet för att kunna 

genomföra Kaizen. 

Det sjunde och sista steget på Gnutti AB:s Leanresa är “Operational 

Excellence” med målet att samtliga arbeta ska ständigt arbeta med 

förbättringar, all personal från ledningen till medarbetare ute i produktionen.  

4.2.1 5S 

Metoden 5S introducerades på företaget för cirka två år sedan med målet att 

skapa en städad och strukturerad arbetsplats med säkerhet och ergonomi som 

bärande pelare. Det fungerade inte som planerat och personalen var 

omotiverade. Faktum är att det var under starten på Leanresan som det hela 

tog fart. 

Implementeringen har utvecklats och genomförts på flera områden ute i 

produktionen och i dagsläget fungerar sextio procent eller väldigt bra. Det är 

ett pågående projekt och enligt Gnutti själva är det förändringskapitalet hos 

medarbetarna som måste växa, det är svårt att få personalen att utföra 

samtliga punkter och fylla i tavlorna korrekt.  

Det är blandade känslor och inställningar till 5S i produktionen, många är 

positivt inställda och vill gemensamt arbeta mot förändringar medan andra 

anser det inte vara nödvändigt utan tycker att det fungerar bra i dagsläget. En 

förlängd arm för ledningen är den inhyrda konsulten med en bred bakgrund 

som arbetar hårt med att skapa förståelse för arbetarna om varför det är 

viktigt att arbeta med metoden. 

Konsulten menar att det är viktigt att skapa ett förtroende för förändringar 

och att det faktiskt gynnar medarbetarna. Verksamheten har lyckats att 

stegvis vinna förtroende genom att genomföra små förbättringar. Det har 

exempelvis varit att köpa in nya verktygslådor eller flytta bildskärmar till en 
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mer ergonomisk position. Dessa små förbättringar har visat sig ge bäst 

resultat för implementeringen.  

Det finns andra faktorer som försvårar arbetet med 5S idag, på HPC-flödet 

anser personalen att det inte finns tid att utföra samtliga punkter på listan. 

Konsulten menar att det måste finnas avsatt tid för att säkerhetsställa att det 

ska bli gjort.  

För att kontrollera att 5S genomförs korrekt samt underlätta hanteringen 

finns därför en checklista upprättad. Listan är en poängtavla som består av 

tre grundfrågor och ett tiotal mindre frågor som ger 10 poäng per fråga, där 

maximala antalet poäng är 100. De mindre frågorna är exempelvis; “är alla 

listor ifyllda?”, “Finns det skräp på golvet?”. På den sista frågan kontrolleras 

det hur många detaljer som ligger på golvet, varje detalj ger ett avdrag på tio 

poäng. Målet är i dagens läge är att ligga på 90 poäng vilket anses vara ett 

godkänt arbete. För att säkerhetsställa att personalen verkligen utfört 5S 

korrekt utförs ständiga kontroller på slumpvalda platser och produkter i 

produktionen. 

 

 

4.3 Nulägesbeskrivning – HPC flödet 

I HPC-flödet tillverkas bränsleinsprutningskomponenter för den tunga 

fordonsindustrin. Hela flödet består av sex olika operationer och det 

tillverkas fem olika modeller av produkter. Detaljerna som tillverkas och 

passerar flödet har olika kundspecifika krav vilket resulterar i varierande 

bearbetning av detaljerna. 

Den första operationen i flödet är svarvmaskinerna där stänger bearbetas för 

nästkommande process. Vidare transporteras detaljerna med hjälp av 

lastbärare, med en storlek på omkring 2400 detaljer, till borrmaskinerna där 

borrning samt gradning utförs. Det ligger i operatörens intresse att ständigt 

utföra schemalagda kontroller av detaljen för att säkerhetsställa det önskade 

kravet av kvalitet. 

Beroende på typen av produkt transporteras sedan vagnarna till en av de två 

monteringsmaskinerna som finns tillgängliga, där en o-ring och ett filter 

monteras. Nästkommande station är avsyning, en noggrann inspektion och 

kvalitetskontroll där operatören med hjälp av ett mikroskop ska 

säkerhetsställa att samtliga detaljer uppfyller de krav som finns hos 

kunderna. Godkända detaljer förflyttas slutligen till maskinen för spolning 

och packning. I denna process renspolas samtliga artiklar från metallspån 

eller dylikt, även en ytbehandling genomförs för att förhindra rost. 

Godkända enheter packas sedan i plastemballage eller små rör som skyddar 

detaljerna vid transport till kund.  
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Figur 6 - Flödeskarta på den nuvarande omfördelningen av skift på HPC - flödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellerna 1 till 3 redoviserar outputen av antal tillgängiga timmar per 

arbetsdag och skift under veckan. Även fördelningen av skiften för varje 

process. 

 

Tabell 1 - Output omfördelning av skift på varje process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Antal skift 

Deco 4 - 5 

TBT 3 / Karusellen 4 

MM 1 3 

MM 2 2 

Avsyningen 3 

Kilprägling 3 

Spol & pack 4 



   

 

25 

Adilson, Crnalic & Saronjic 

Tabell 2- Output tillgängliga timmar per arbetsdag.  

Skift Tillgängliga timmar 

per dag 

Arbetsdagar 

Morgonskift 8 5 dagar (mån-fre) 

Kvällsskift 10 4 dagar (mån-tors) 

Nattskift 6 5 dagar (mån-fre) 

Helgskift 30 2 dagar (lör-sön) 

 

 

Tabell 3 - Output tillgängliga timmar per skift under veckan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Produkter 

På HPC - avdelningen tillverkas fem olika bränsleinsprutningskomponenter 

för stora kunder som Cummins och Scania. Till Cummins tillverkas 

produkterna ”Black”, “Red”, “Midrange” och “Tube Quill”. Scania har en 

produkt som heter “HPC Scania”. 

För närvarande produceras detaljen ”Black” i en Decomaskin. Efter att en 

lastbärare med orderstorleken är färdig transporteras detaljerna vidare till 

operationen som benämns av operatörerna som ”Karusellen” för borrning 

och gradning. Vidare transporteras de borrade detaljerna till 

monteringsmaskinen ”MM2”. Därefter till arbetsstationen ”kilprägling”. 

Nästa station är den ”manuella avsyningen” där det finns 3-4 tekniker som 

kontrollerar detaljerna. Slutligen spolas och packas detaljerna och är klara 

för utleverans.  

Antal skift Tillgängliga timmar 

per vecka 

1 40 

2 80 

3 110 

4 140 
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Detaljen ”Red” svarvas idag i en till två Decomaskiner beroende på hur 

produktionen ligger till i förhållande till planeringen. De svarvade detaljerna 

transporteras sedan vidare till ”TBT3”, ytterligare en borrmaskin som 

fungerar som avlastning för Karusellen. Därefter transporteras detaljerna till 

MM2, och sedan vidare till den manuella avsyningen innan detaljerna 

slutligen spolas och packas. 

”Midrange” produceras i en Decomaskin och vidare i Karusellen. Därefter 

monteras ytterligare komponenter i den andra monteringsmaskinen, ”MM1”. 

De färdiga detaljerna passerar sedan  operationer som Black. 

 

 

 

 

 

 

Detaljen ”Scania” tillverkas idag i två decomaskiner som är permanent 

inställda eller riggade till just denna produkt. Därefter borras detaljerna i 

Karusellen. Till skillnad från resterande detaljer skickas produkterna till ett 

externt företag som utför fosfatering på detaljerna. Fosfatering är en sorts 

ytbehandling och ett kundkrav. Vanligtvis skickas varierande antal vagnar 

till fosfateringen och beräknad tid från att vagnarna skickats till att de 

kommer tillbaka är maximalt tio arbetsdagar. Därefter passerar detaljerna 

samma operationer som Midrange.                                                                               

”Tube Quill” tillverkas idag i en Decomaskin och sedan i Karusellen. Efter 

att detaljerna borrats skickas de till en extern kund, för att sedan komma 

tillbaka för att avsynas.  

 

 

 

 

 

Figur 7 - Produkten HPC Scania 

(Gnutticarlo.com) 
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4.4 Processer 

Hela flödet består av sex olika operationer och det tillverkas fem olika 

modeller av produkter. Detaljerna som tillverkas och passerar flödet har 

olika kundspecifika krav vilket resulterar i varierande bearbetning av 

detaljerna. I tabellerna 4 till 7 redovisas maskinernas tillgänglighet för de 

olika produkterna, även cykeltider och ställtider för varje operation. 

 
Tabell 4 - OEE, Overall Equipment Effectiveness, på samtliga artiklar och processer. 

Artikel DECO Borr & grad MM1 

MM2 

Kil Avsyning Spol & 

Pack 

Black 70% 75% 85% 85% 35% 77% 

Red 70% 75% 85% - 35% 77% 

Mid Range 70% 75% 85% 85% 35% 77% 

Scania 70% 75% 85% 85% 35% 77% 

Tube Quill 70% 75% - - 35% - 
 

Tabell 5 - C/T (s) 100%. 

Artikel DECO Borr & grad MM1 

MM2 

Kil Avsyning Spol & 

Pack 

Black 107,62 15,53 13,21 12,92 12,01 10,44 

Red 131,87 56,25 11,14 - 13,60 11,75 

Mid Range 91,60 14,50 11,99 12,92 12,01 10,44 

Scania 100,34 14,50 11,14 12,92 12,01 10,44 

Tube Quill 113,90 45,00 - - 12,01  
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Tabell 6 - C/T (s) med OEE (CT/OEE = CT med OEE) 

Artikel DECO Borr & grad MM1 

MM2 

Kil Avsyning Spol & 

Pack 

Black 153,74 20,71 15,54 15,20 34,31 13,56 

Red 188,39 75,00 13,11 - 38,86 15,26 

Mid Range 130,86 19,33 14,11 15,20 34,31 13,56 

Scania 143,34 19,33 13,11 15,20 34,31 13,56 

Tube Quill 162,71 60,00 - - 34,31 - 

 

Tabell 7 - Ställtid (S/T) för varje process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Svarvmaskinerna Deco 

Råmaterialet levereras till första stationen i form av fyra meter långa 

stålstänger till HPC-flödet och då för första gången utförs en bearbetning av 

materialet i form av svarvning. DECO-maskinerna är placerade som första 

anhalt i processen som hanterar detaljen och utför längdsvarvning. Längden 

varierar beroende på produkt, men i regel är detaljen 20 centimeter lång när 

den är klar. 

 

Process Ställtid (S/T) 

DECO 8 h 

Borr & grad 2 h 

MM 1 1 h 

MM 2 1 h 

Kilprägling 2 h 

Avsyning - 

Spol & Pack 40 min 
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Fallföretaget förfoga över ett antal DECO-maskiner, aktiva i flödet är 

däremot sju stycken. Avsikten är att bibehålla DECO-maskinerna i konstant 

drift för att skapa en kontinuerlig försörjning av detaljer till nästkommande 

processer. Företaget har valt en metod som “permanentriggar” de olika 

maskinerna efter kundernas produktkrav, en maskin blir då låst till en 

produkt för att kontinuerligt frambringa produkter till flödet. 

4.4.2 Borr och Grad 

TBT 3 

TBT3 är en borrmaskin i HPC-flödet vars uppgift är att borra ett hål genom 

detaljen. Maskinen är självgående och operatören förser maskinen endast 

med artiklar i undantag då de producerar ”Tube Quill”. Anledningen till 

detta är att artikeln måste plockas bort från fixturen manuellt efter borrning. 

När artiklarna sedan är färdigborrade placeras de i ställ, även detta sker 

manuellt. Här är artiklarna klara på TBT3 för att skickas vidare till sista 

operationen, Karusellen.  

Karusellen 

Första delen av denna maskin utför liknande arbete som TBT3, det vill säga 

borrning. Skillnaden är däremot att den är ihopbyggd med Karusellen. 

Karusellen är en helautomatiserad maskin bestående av fem olika moment. 

Det första momentet är att blåsa rent detaljen. Vidare i steg två mäts nosen 

på detaljen med hjälp av en robot. Detta för att kontrollera att detaljen följer 

de bestämda standarder som finns. Tredje steget i processen är gradning av 

detaljen. Vid steg fyra spolas detaljen ren från olja och spån, både på insidan 

och utsidan. På femte och därmed det sista steget i processen torkas artikeln 

rent för att sedan placeras i lastbärare vidare till operation tre i flödet. 

4.4.3 Monteringsmaskiner MM1 och MM2 

Efter att borrning samt gradning utförts transporteras detaljerna till en av två 

befintliga monteringsmaskinerna, MM1 och MM2. I denna operation 

monteras en o-ring samt ett filter i detaljerna. Filtrets funktion är att filtrera 

bränslet i motorn och o-ringen verkar som en packning för att hålla tätt. 

Detaljerna ”HPC Scania” som kommer tillbaka från en ytbehandling har 

ytterligare ett moment innan de produceras i monteringsmaskinen och det är 

att hålet där filtret monteras måste rengöras manuellt.  

De två monteringsmaskinerna skiljer sig åt. I Monteringsmaskin 2 finns det 

en inbyggd robot som placerar varje detalj i ett ställ och vidare i en 

lastbärare. I Monteringsmaskin 1 utförs detta manuellt.  
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4.4.4 Kilprägling 

En fullständig och färdig bränsleinsprutningskomponent ska vara helt 

fixerad inne i motorn, detta är möjligt då en kil appliceras på långsidan av 

detaljen. Det är en liten metallbit som slås fast med hjälp av slagkraft. På 

HPC-flödet finns en maskin som utför detta arbete.  

Maskinen är för det mesta självgående och kräver inte mycket manuellt 

arbete. Det vanligaste problemet som uppstår är att detaljen som ska 

kilpräglas inte är korrekt placerad i fixturen. Detta leder till stopp och en 

operatör behöver därför manuellt omplacera detaljen.  

4.4.5 Manuell avsyning 

Efter att detaljerna kilpräglats utför operatörerna en visuell kontroll på 

detaljerna och ansvarar för att kvaliteten motsvarar kundernas krav och 

önskemål. Produkten ska inte ha några slagmärken, repor eller andra 

defekter.  

Det är viktigt att veta vad som ska rapporteras och anmärkas vid ett 

potentiellt fel på detaljen. I dagsläget arbetar tre till fyra operatörer dagligen 

med att kontrollera detaljerna. Varje operatör följer därför en checklista som 

fungerar som en slags standard. På listan finns olika punkter på vad som ska 

kontrolleras för att detaljen ska vara godkänd. Skulle det vara stor osäkerhet 

på om den är godkänd eller inte finns möjligheten att tillkalla en tekniker 

som kontrollerar detaljen.  

4.4.6 Spolning och packning 

Innan detaljerna packas och skickas till kunderna måste samtliga artiklar 

vara kliniskt rena. Detta genom att varje artikel renspolas från metallspån 

och övrig smuts. Vidare appliceras även en ytbehandling på varje artikel 

som förhindrar rost. För att säkerhetsställa att detta blivit korrekt utfört 

genomförs även ett renhetstest på artiklarna. Detta för att fastställa att 

batchen blir godkänd. Godkända artiklar paketeras sedan i plastemballage 

eller rör och i vissa fall fixturer som skyddar detaljerna men även håller dem 

rena vid transport till kund. 

4.5 Lastbärare 

Det finns ett flertal olika varianter av lastbärare och ställ. Det finns även 

flertalet olika modeller av ställ, rektangulärt formade och linjärt formade. De 

rektangulära ställen rymmer 48 stycken artiklar medan de linjära rymmer 32 

respektive 40 detaljer. Dock skiljer de sig åt beroende på vilka mått och till 

vilken modell av artikel det är som används.  
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Mellan den första och den andra operationen i flödet används en modell av 

vagnar och fem olika modeller av plastställ. Vidare mellan borrmaskinerna 

och monteringsmaskinerna används två olika modeller av vagnar och tre 

modeller av ställ. I detta fall de linjära ställen. Mellan monteringen, 

kilpräglingen, avsyningen, spolning och packning används två olika 

modeller av vagnar och fyra olika modeller av ställ.   

All hantering sker manuellt, vilket innebär att operatörerna själva behöver 

förflytta ställen med detaljer mellan de olika vagnarna. Eftersom att vissa 

detaljer är relativt stora innebär det att ett ställ kan bli tungt att lyfta. För att 

underlätta vid förflyttning och undvika antalet förflyttningar, finns särskilda 

rullbord som underlättar hanteringen. 

4.6 Planering 

Planerare på Gnutti Carlo AB arbetar och planerar för alla 

produktionsenheter i verksamheten. Planeringsenheten består av två 

personer som delar upp arbetet mellan varandra enligt de kunder företaget 

ingår ett samarbete med. I ett flertal fall finns det årliga prognoser för hur 

stort behovet är och hur mycket det ska tillverkas i produktionen. Prognosen 

skapar en möjlighet för planeringen att förbereda och säkerhetsställa att 

material finns tillgängligt för tillverkning. Att tillhandahålla en prognos från 

kunden är något planeringen strävar efter och arbetar för. 

Hos Gnutti Carlo AB ligger ett fokus på att utföra en planering som håller 

och uppnår kundens önskemål i samverkan med produktionen. Detta innebär 

en varierande arbetsuppgift och ett krav på en bred kunskap för hela 

processen. Viktiga faktorer är kund-och leverantörskontakt, likaså erfordras 

en teknisk kunskap då det är planeringen som utför beställningar på 

reservdelar.  

En central del av all information som flödar genom företaget passerar genom 

planeringsenheten. Hur denna information bearbetas och vidare förmedlas 

kan ibland fela då det inte finns ett standardiserat arbetssätt att följa när 

avvikelser sker i planeringen eller produktionen. 

I samtid är det ibland otydligt när ansvaret övergår från planering till 

produktion och vem informationen vidarebefordras till. Detta gör att 

personalen på planeringsenheten anser det vara nödvändigt att planera med 

individer på olika stationer, vilket kräver en ständig uppdatering men 

likaledes tid av båda parter. 

Nedan i Tabell 6 redovisas den beräknade volymen för Q3 2018 fördelat på 

48 arbetsveckor. 
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Tabell 8 – Beräknad volym för Q3 2018 fördelat på 48 arbetsveckor. 

Artikel Volym per år (st/år) Volym per vecka (st/v.) 

Black 300 000 6 250 

Red 95 040 1 980 

Mid Range 270 848 5 643 

Scania 600 000 12 500 

Tube Quill 80 687 1 681 

 

4.6.1 Huvudplanering/materialplanering 

Huvudplanering utgår från prognoserna som kunden meddelar, prognosen 

sträcker sig över ett år och ger en uppfattning av hur stor volymen för 

tillverkning kommer att vara under det kommande året. Denna prognos bryts 

sedan ner till en månadsplan och veckoplanering. Att det finns tillgång till 

en prognos gör det klarare och tydligare för materialinköp vilket i sin tur 

minskar risken för materialbrist enligt planeringen. Stålstängerna har en 

leveranstid på åtta månader och beställs från Österrike där varje stålstång 

behandlas separat för att hålla en önskad kvalitet. 

För att skapa ett jämnt flöde med HPC-produkter har planeringen önskat att 

permanentrigga två Deco-maskiner som bara producerar HPC-produkter. 

Upplever planeringen att behovet ökar i volym ställer produktionen om en 

extra svarvmaskin för att förse detta behov. Det uppstår däremot svårigheter 

när volymerna ökar på resterande produkter då det sätter en stor press på 

produktionen. Särskilt när maskiner med längre ställtid behöver ställas om. 

För att minska antalet fel beslut har därför planeringen en mer intensiv 

kontakt med produktionen. Eftersom HPC-produkter kräver en behandling 

som utförs externt tas detta hänsyn till vid planeringen. En bra och 

kontinuerlig kontakt med kunden underlättar vid leveransförseningar. 
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4.6.2 Detaljplanering Scania HPC 

Detaljplaneringen för HPC-produkter sträcker sig över en vecka. Det sker 

leveranser måndagar, onsdagar och fredagar. Det finns även tre olika 

destinationer som produkterna skickas till, Södertälje i Sverige, Brasilien 

och Belgien.  

Med hjälp av EDI (Electronic Data Interchange) överför kunden information 

varje morgon klockan 07:30 på orderläggning och potentiella förändringar i 

behovet för nästkommande leverans. 

Kunden har möjlighet att ändra i ordern två dagar innan leveransdag. 

Vanligtvis sker inga stora ändringar, om det sker en ändring är det plus eller 

minus en pall. Denna information överförs automatiskt till SAP vilket är 

affärssystemet som alla medarbetare har tillgång till. Planeringens ansvar 

ligger mestadels i att frisläppa ordrar och förse Deco-maskinerna med 

detaljer att producera. I detaljplaneringen ingår fosfatering där åtta burar 

skickas iväg för bearbetning externt, här räknar planeringen med ungefär tio 

arbetsdagar som ledtid, detta kan dock variera beroende på hur 

samarbetspartner ligger till i produktionen. Gnutti Carlo AB är dock 

högprioriterade hos den externa partnern.  

4.6.3 Körplanering 

Det finns en körplan för samtliga maskiner i produktionen, detta brukas 

däremot inte av produktionspersonalen då beslut baserar sig på 

leveransplanen och erfarenhet. I körplanen för maskinerna finns det ett 

dagsbehov som ska uppfyllas varje skift, detta behov är framtaget genom 

maskinens kapacitet inräknat med OEE. 

När ett skift är avslutat fyller operatören in antalet produkter maskinen har 

producerat under ett arbetspass. Eftersom arbetspassen skiljer sig på antal 

timmar är även dessa siffror olika. Det finns ett framtaget snitt för hur 

mycket som ska produceras för att uppnå en veckas leveranser. I dagsläget 

finns det inte en körplanering som inkluderar exakta tider då maskiner bör 

ställas om och vad för produkt som ska köras för att få ett ultimat flöde 

genom produktionen. Vilka produkter och när maskiner ska ställa kan 

variera beroende på vilka operatörer som arbetar och hur överläggningen 

med planeringen sker. En daglig kommunikation med planering ger 

operatörerna en uppfattning om vad som är viktigt att prioritera för dagen. 
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5. Genomförande 

I avsnittet nedan presenterar skribenterna tillvägagångsättet för att samla in 

kvalitativ och kvantitativ data, samt hur de olika metoderna har tillämpats.

 

Projektens utgångspunkt är en väntad volymökning i produktionsflödet utan 

outtalade problem. För att genomföra en studie som är givande akademiskt 

och för fallföretaget har skribenterna valt kvalitativa metoder med inslag av 

kvantitativa datainsamlingsmetoder. 

Då det är en kvalitativ studie 2.2.1 har det skapat möjligheter för 

feltolkningar och missbedömningar i genomförandet. För att minska riskerna 

av data som skribenterna studerat har en kontinuerlig kontakt med 

handledare genomförts. 

5.1 Intervjuer och observationer 

Eftersom att skribenterna inte blivit erhållna något problem, har av den 

orsaker noggrann analys av flödet varit fördelaktig. Här har operatörerna 

varit till stor hjälp, då flertalet intervjuer har genomförts och flertal frågor 

har ställts. All personal har varit hjälpsamma och tillmötesgående vilket har 

underlättat datainsamlingen.  

Samtliga intervjuer är utförda på plats hos Gnutti Carlo i Alvesta, där olika 

befattningar såsom planerare, inköpare, produktionstekniker, flödeschef och 

operatörer har intervjuats. 

Vid den empiriska datainsamlingen används en typ av standardfrågor som 

ställts till operatörerna på samtliga maskiner i flödet. Vid bristande svar har 

även vissa av dessa frågorna ställts till handledare på företaget. Frågorna var 

omfattande och gav skribenterna svar för att kunna genomföra en bred 

empiri. I samband med intervjuerna fanns även utrymme att ställa 

följdfrågor för att skapa en ökad förståelse och än mer detaljerad 

information. 

I samband med intervjuerna gjordes även noggranna observationer, där 

operatörerna demonstrerade hur de olika operationerna i flödet fungerar. 

Detta var en bidragande faktor till ökad förståelse för maskinerna och dess 

funktion i flödet då skribenterna aktivt deltog i utförandet. 
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5.2 Kartläggning av nuläget 

Ett första steg för att skapa förståelse om hur flödet är uppbyggt var att 

utföra en kartläggning i form av en Nulägesanalys 3.9. Studenterna erhöll 

således en flödeskarta av företagets handledare som beskrev flödet på ett 

övergripande plan. Eftersom att studenterna har haft goda möjligheter att 

vistas på företaget har av den orsaken flertalet observationer utförts. Med 

hjälp av en Kvalitativ forskningsmetod 2.2.1 kunde följaktligen en 

nulägesanalys genomföras.  

5.3 Tidsstudier 

Skribenterna erhöll data på varje maskin av handledaren på fallföretaget. 

Detta var kvantitativa data (2.1.1 Kvantitativ metod) som bland annat 

beskrev "OEE" “Cykeltider” och ”Ställtider". Däremot var vissa av tiderna 

inte helt trovärdiga vilket gjorde att skribenterna fick utföra tidsstudier för 

att få fram korrekta cykeltider. De operationerna som detta berörde var den 

manuella avsyningen samt den manuella kilpräglingen.  

Genom en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av tidsstudie kunde en 

bra grund till studien ges. Detta gav även skribenterna siffror som kom att 

spela en betydande roll vidare i studien. 

5.4 Beräkningar och ekvationer 

Den kvantitativa data som samlats in har används för beräkningar som finns 

i kapitel 6. Resultat samt kapitel 7.6 Resultatdiskussion. Även ekvationer för 

beräkningarna för Bilaga 1 och Bilaga 2 redovisas nedan. 

 

I Tabell 9 har följande ekvation används: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑂𝐸𝐸 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒

𝐶𝑇 (𝑠) 100%
∙ 𝑂𝐸𝐸 (𝑖) 

 

I tabellerna 8 till 45 har följande ekvation används: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑟
(𝑖𝑖) 
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I Bilaga 2 som består av figurer i form av cirkeldiagram har följande 

ekvation används: 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐷𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛
(𝑖𝑖𝑖) 

 

Beräkningarna som används till 7.6 Resultatanalys och resultatdiskussion 

och för att beräkna antal dagar i tabellerna 8 till 45 har följande ekvation: 

 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑥 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡
  ∙ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖) 

, 𝑑ä𝑟 𝑥 = {1,2,3,4} 
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6. Resultat   

I Resultatavsnittet presentas tabeller som är framtagna med hjälp av den 

empiriska datainsamlingen. Vidare har skribenterna använd ekvationerna 

från kapitel 5.5 för att beräkna parts per hour och maskinbehovet.

 

6.1 Part per hour with OEE 

Nedan redovisas antal artiklar per timme varje operation i flödet kan 

producera, med avseende på det angivna OEE-värdet. Resultatet är beräknat 

med hjälp av de tillhandahållna siffrorna som skribenterna fått från 

företaget. Beräkningarna har utförts med Ekvation (i). 

 

Tabell 9 - Antal artiklar per timme med OEE (Parts/h with OEE). 

Artikel DECO Borr och 

grad 

MM1 

MM2 

Kil Avsyning Spol & 

Pack 

Black 23,42 173,83 231,66 236,84 104,93 265,49 

Red 19,11 48,00 274,60 - 92,64 235,91 

Mid Range 27,51 186,24 255,14 236,84 104,93 265,49 

Scania 25,12 186,24 274,60 236,84 104,93 265,49 

Tube Quill 22,13 60,00 - - 104,93 - 
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6.2 Maskinbehov 

Följande tabeller är resultatet för maskinbehovet under olika skift på HPC-

flödet. Beräkningar (se bilaga 1) är utförda för alla operationer i flödet med 

hjälp av Ekvation (ii). Resterande tabeller för olika skift hittas i Bilaga 3. 

6.2.1 Decomaskinerna 

I tabellerna 10 till 14 nedan redovisas maskinbehovet för de fyra olika 

skiften med avseende på veckobehovet för Decomaskinerna i flödet.  

      Tabell 10 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under ett slutfört skift. 

 

                Tabell 11 -  Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under två slutförda skift. 

 

       Tabell 12 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under tre slutförda skift. 

 

        Tabell 13 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under fyra slutförda skift. 
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6.2.2 Borr & grad 

I tabellerna 14 och 15 nedan redovisas maskinbehovet för fyrkift respektive 

tvåskift med avseende på veckobehovet för Borrmaskinerna i flödet.  

6.2.2.1 Karusellen 

       Tabell 14 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under fyra slutförda skift. 

 

6.2.2.2 TBT 3 

               Tabell 15 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under två slutförda skift. 

 

6.2.3 Monteringsmaskiner 

I tabellerna 16 och 17 nedan redovisas maskinbehovet för tvåskift respektive 

ett skift med avseende på veckobehovet för Monteringsmaskinerna i flödet.  

6.2.3.1 MM 1 

    Tabell 16 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under två slutförda skift. 

 

6.2.3.2 MM 2 

      Tabell 17 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under ett slutfört skift. 
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6.2.4 Kilprägling 

I tabell 18 nedan redovisas maskinbehovet för treskift med avseende på 

veckobehovet för Kilpräglingen i flödet.  

Tabell 18  - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under tre slutförda skift. 

 

6.2.5 Avsyning 

I tabellerna 19 och 20 nedan redovisas maskinbehovet för treskift respektive 

tvåskift med avseende på veckobehovet för Avsyningen i flödet. Detta med 

att det antigen är tre eller fyra operatörer som kontrollerar detaljerna. 

6.2.5.1 Avsyning med 3 operatörer 

Tabell 19 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under tre slutförda skift. 

 

6.2.5.2 Avsyning med 4 operatörer 

Tabell 20 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under två slutförda skift. 
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6.2.6 Spol & pack 

I tabell 21 nedan redovisas maskinbehovet för treskift med avseende på 

veckobehovet för Spol- och packningen i flödet.  

Tabell 21 - Maskinbehovet med avseende på veckobehovet under tre slutförda skift. 
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7. Analys och diskussion 

Nedan kommer skribenterna att jämföra planeringen, lagerhanteringen, 

Leanarbetet, nulägesanalysen med det teoretiska kapitlet. Detta med syfte 

för att kontrollera hur väl praktiken stämmer överens med teorin. Likväl 

kommer även resultatet analyseras samt studiens metoder. Miljö, ekonomi- 

och samhällsdiskussion är även något som diskuteras i följande avsnitt. 

 

 

7.1 Nulägesanalys och nulägesdiskussion 

7.1.1 Huvudplanering 

Enligt kapitel 3.6 Huvudplanering innefattar huvudplaneringen artiklar med 

hänsyn på behov och förmågan att levereras till kund. Vid en 

huvudplanering är det viktigt att definiera antal produkter som ska finnas 

tillgängligt med avseende på färdigvarulager och att en huvudplanering ska 

skapas efter volymer företaget har gjort beräkningar utefter.  

Här ligger fallföretaget bra till. Detta eftersom att deras huvudplanering 

utgår från prognoser som deras kunder meddelar. Dessa prognoser sträcker 

sig i vissa fall över ett år och därav ger det Gnutti en bra överblick över hur 

leveranserna kommer att se ut under det kommande året. Prognoserna bryts 

sedan ner till en månadsplan och veckoplan för att få ett mått på antal 

produkter som ska produceras under en vecka. Följderna blir att planeringen 

får en klarare bild över materialinköp, vilket kan minska risken för 

materialbrist. Detta är särskilt viktigt eftersom att materialet, i detta fallet 

stålstänger, beställs från Österrike och har en beräknad leveranstid på 

omkring åtta månader.  

För att kunna säkerhetsställa korta och säkra leveranstider under en varierad 

efterfrågan behöver det finnas överkapacitet i produktionen (3.5.3 

Kapacitetsutnyttjande och kundorderpunkt). Olhager (2013) menar att 

kapacitetsutnyttjande är något som måste anpassas till produktionen. Detta 

på grund av variationer i efterfrågan.  

Vad verksamheten i dagsläget utför för att hantera detta är att ställa om 

Decomaskinerna för att kunna producera mer av en viss typ av produkt. 

Detta är något som kan ställa till det då efterfrågan ökar på fler produkter, 

eftersom det sätter en stor press på hela produktionen då exempelvis antalet 

omställningar ökar.  
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7.1.2 Detaljplanering  

Detaljplaneringens syfte är att fastställa när en produktionsorder ska 

verkställas med hänsyn på den tillgängliga kapaciteten i produktionen (3.6.1 

Detaljplanering). Olhager (2013) menar att detaljplaneringen kan delas in i 

två olika faser, tidsplanering och körplanering.  

Fallföretagets detaljplanering för HPC sträcker sig över en vecka och 

leveranser sker på måndagar, onsdagar och fredagar. Med hjälp av EDI 

tillhandahåller verksamheten information varje morgon från kunden om 

orderläggningar och potentiella förändringar i behovet för nästkommande 

leverans.  

Kunden har även möjlighet att ändra sin order två dagar innan 

leveransdagen. Vanligtvis sker där inga stora förändringar, oftast plus eller 

minus en pall. Detta är information som sedan överförs automatiskt via 

affärssystemet SAP som samtliga medarbetare har tillgång till. Operatören 

kan på egen hand gå in i SAP för att kontrollera orderstorlekar samt låsta 

beställningar.  

Tidsplanering handlar om att bestämma när och var olika operationer ska 

utföras. Detta är något som företaget i dagsläget är bra på rent administrativt 

eftersom att all information finns i SAP. Däremot fungerar det inte lika bra 

från operatörernas sida eftersom att alla inte har full förståelse för 

navigeringen i affärssystemet. Följderna blir att det råder osäkerhet på vilka 

produkter som ska produceras och vilka produkter som bör prioriteras.  

En körplanering innebär att fastställa en ordersekvens vid köbildningar 

genom att skapa en prioriteringsregel. Planeraren på fallföretaget är emot att 

prioritera produkter då planeraren menar att produktionen inte ska behöva 

komma till det stadiet. Planeraren anser att produktionen bör klara av det 

som planerats utan att behöva prioritera och att produktionen ska vara i ett 

“normalläge” där flödet följer den bestämda körplanen.  

Detta har däremot visat sig vara en utmaning eftersom att det ständigt 

uppstår problem i produktionen i form av buffertzoner och frigöring av 

lastbärare. En stor bidragande faktor till det här problemet är att 

produktionen i dagsläget har mycket PIA och att körplanerna inte är synkade 

till praktiken.  
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7.2 Lagerhantering 

Lager och lagerstyrning är centrala delar i en produktion. Ett internt lager 

handlar om att frikoppla olika produktionssteg från varandra för att ha 

möjligheten att kunna optimera produktionen (3.7 Lagerhantering).  

Olhager (2013) menar att det finns tre grundläggande former för 

lagerhållning; förråd, produkter i arbete (PIA) och färdigvarulager.  

I produktionen på HPC-flödet använder medarbetarna flertalet olika 

lastbärare som symboliserar PIA, artiklar som är avsedda för att bearbetas 

eller monteras vidare i flödet. Antal lastbärare är i dagsläget ett väsentligt 

problem inom produktionen på grund av antal produkter i arbete.  

Personalen i produktionen menar att antalet vagnar är för få och att det 

behövs fler. I dagsläget fungerar lastbärarna som indikation för vilka 

produkter som ska skickas vidare i flödet. Det har på senare tid skapats en 

ond cirkel på grund av det stora beroendet av lastbärare. Lastbärarna 

fungerar även som ett mellanlager i flödet. Skribenterna anser att om antal 

PIA minskar och om produktionen inför ett mer dragande system, kommer 

fler lastbärare att frigöras och utgöra ett jämnare flöde.   

7.3 Lean production 

Lean är ett förhållningssätt eller strategi för att minska slöserier i en 

verksamhet (3.8 Lean production). Enligt Petersson et.al (2016) är slöserier 

aktiviteter som inte skapar något värde. Lean värnar om kunskap och 

kreativitet där medarbetarna ska vara delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten.  

Fallföretaget genomgår en Leanresa (4.2 Leanresan). En av anledningarna 

till att det tidigare inte har fungerat är en saknad av engagemang samt 

kunskap. Vad verksamheten har utfört annorlunda nu är att skapa ett annat 

synsätt på Leanarbetet. I dagsläget handlar det mer om att medarbetare ska 

vara engagerade och att det är ett arbete som samtliga på Gnutti bör vara 

medvetna om. Ledningen har även tagit på sig ett större ansvar för att få 

personalen mer engagerade och motiverade till att arbeta med Lean.  

Det första steget i företagets Leanresa är att implementera 5S inom 

verksamheten. 5S är en metod inom Lean som bygger på att ha ordning och 

reda på arbetsplatsen, för att kunna effektivisera arbetet (3.8.1 5S). Detta är 

även något som har varit återkommande då 5S introducerades för första 

gången på företaget för cirka två år sedan. Efter omstarten i januari detta året 

har det fungerat betydligt bättre. Detta grundar sig framförallt i att företaget 

har en större press på att genomföra ett korrekt Leanarbete, dessutom att det 

är första steget i Leanresan. Leanresan är något som samtliga på företaget är 

medvetna om och något som alla gemensamt strävar efter att uppnå. 
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Däremot har det inte varit helt problemfritt att genomföra 5S då många har 

olika uppfattningar om det. Konsulten på företaget menar att det är viktigt 

att skapa ett förtroende för arbetarna genom att visa att arbetet de utför 

faktiskt är värdefullt samt värdeskapande, både för företaget i helhet men 

även för medarbetarna.  

På HPC-flödet anser ett antal operatörer att det inte finns tid till att 

genomföra alla punkter i 5S-listorna och att det istället behövs avsatt tid för 

det. Företaget använder sig även av ett poängsystem utefter hur väl 5S har 

genomförts.  

Skribenterna anser att detta kan vara ett bra sätt att motivera medarbetarna 

till att få bra poäng och att faktiskt genomföra 5S. Ett bra resultat är som ett 

kvitto på ett väl genomfört arbete som i sin tur skapar motivation.  

7.4 Miljö, ekonomi- och samhällsdiskussion 

Gnutti Carlo AB är en aktör att räkna med inom tillverkning av 

bränsleinsprutningskomponenter. Deras produkter är definitivt en del i 

samhällets teknikutveckling då deras produkter är en del av utvecklingen för 

motorer i tunga fordon. Gnutti Carlo AB är konkurrenskraftigt och 

konkurrerar med flertalet globala verksamheter. Företaget är en relativt stor 

arbetsgivare i Alvesta kommun. På så sätt bidrar detta till samhället i form 

skatteintäkter till kommunen men även för arbetsresurser som sysselsätter 

invånarna. Skatteintäkterna gynnar kommunen genom att pengarna kan 

investeras i samhällsfrågor som berör invånarna. 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att Gnutti Carlo AB ständigt ser över 

sina processer och flöden för att minska på kostnader och minimera 

miljöpåverkan. En välutvecklad produktionsplanering som skapar 

förutsättningar till en bättre utnyttjandegrad av resurser genererar till en 

minskning av slöserier i form av energi och materialspill. 

Skribenterna anser att arbetet med Lean production och 5S är i en rätt 

riktning för Gnutti Carlo AB. Nästa steg bör vara flödeseffektivisering. Av 

den orsaken har ett underlag för detta arbete utformats av skribenterna, för 

ett vidare utvecklingsarbete. 
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7.5 Metodanalys och metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer flertalet aspekter tas i beaktning. Främst 

kommer validitet och reliabilitet att diskuteras. Skribenterna satte tidigt ett 

mål att med hjälp av de valda metoderna skulle arbetet hålla en hög 

kvalitativ nivå.   

Valet av metoder har format grunden till arbetet och även varit ett verktyg 

för en saklig undersökning av problemet i studien. Eftersom att skribenterna 

inte har fått ett tillhadelat problem har av den orsaken de valda metoderna 

varit avgörande för genomförandet.  

Skribenterna har haft god tillgång till att vistas på företaget, därav har en 

bred datainsamling varit möjlig att utföra. Skribenterna anser att den 

insamlade data har varit tillräcklig för att presentera ett befogat resultat. Då 

bristfällig information framkommit har skribenterna haft möjligheten att 

stärka detta med hjälp av att ställa frågor till olika operatörer eller 

administrativ personal. Intervjuerer som utfördes hos operatörerna i flödet 

har följt en semistruktur och på så sätt har även möjligheten till följdfrågor 

frodrats. Det har varit en kvalitativ datainsamlingsmetod som bidragit till en 

ökad förståelse av flödet och dess processer. 

Frågorna som skribenterna utformat har varit förutbestämda och därav har 

liknande frågor kunnat ställas till skilda respondenter. Svaren har varierat 

och utgört en grund för vidare diskussion.  

Som tidigare nämnt har skribenterna strävat efter att uppnå en hög kvalitativ 

nivå på arbetet. Detta har kunnat uppnås genom att noggrant studera flödet 

och skapa en djupare förståelse. Fallföretaget har varit positivt inställda till 

att medverka, detta har varit en stor bidragande faktor för den kvalitativa 

datainsamlingen.  

I kapitel 2.4 Reliabilitet och validitet beskrivs olika hot med reliabilitet. 

Gällande skribenternas felbedömningar samt deltagarnas felbedömning har 

frekventa återkopplingar med handledaren på företaget utförts, för att kunna 

säkerhetsställa att den insamlade informationen är korrekt. Detta är något 

som stärkt validiteten i arbetet. För att stärka validiteten har skribenterna 

bekräftat datainsamlingsmetoden genom att utföra intervjuer under flera 

olika tillfällen.  

Ett alternativ för att utöra en mer kvalitativ fallstudie är att avgränsa studien 

i ett tidigare skede. Tilldelningen av problemet hos fallföretaget är 

omfattande, vilket har försvårat angreppssättet och metodvalet. Ytterligare 

ett alternativ för att utföra en mer kvalitativ studie är att bekräfta metodvalet 

av en oberoende källa, exempelvis affärssystemet Monitor.  
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Ett konkret problem hade bidragit till ett annorlunda metodval och resultat. 

Däremot hade risken varit att problemen skribenterna presenterat inte hade 

upplysts.  

Skribenterna anser att metodvalen har påverkats av bristfällig kunskap hos 

skribenterna och feltolkningar på hur metoderna ska tillämpas, då erfarenhet 

saknas. Dessutom att fallstudien har bidragit till att den administrativa 

personalen på fallföretaget fått ökad förståelse för problemen i flödet. 

7.6 Resultatanalys och resultatdiskussion 

I resultatkapitlet redovisas tabeller för maskinbehovet under samtliga skift 

på HPC-flödet. Maskinbehovet motsvarar antal maskiner som krävs för att 

producera volymen för Q3. Maskinkapaciteten är maximalt ”100%” eller 

”1.0”. 

7.6.1 Decomaskinerna 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Decomaskinerna. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se 

tabell 5) och tabellerna på 6.2.1 Decomaskinerna.  

Ett skift 

• Produkten Black utgör 22% av den totala årliga volymen för Q3 (se 

bilaga 3) och produkten behöver totalt 267 produktionstimmar i veckan 

för att veckobehovet ska uppnås. Maskintimmarna i Decomaskinerna 

motsvarar under detta skift 40 timmar per maskin, vilket resulterar i att 

veckovolymen för produkten kräver att det finns totalt sju maskiner som 

prpducerar Black. Detta motsvarar att den nuvarande kapaciteten är 

fokuserad på produkten under fyra arbetsdagar och sju arbetstimmar 

kommande morgonskift.  

• Produkten Red utgör 7% av den totala årliga volymen för Q3 och 

produkten behöver 104 produktionstimmar i veckan för att veckobehovet 

ska uppnås. Under ett skift är produktionen i behov av totalt tre 

Decomaskiner under fyra arbetsdagar och en maskin under en arbetsdag.  

• Produkten Midrange utgör 20% av den totala årliga volymen för Q3 och 

produkten behöver 206 produktionstimmar i veckan för att veckobehovet 

ska uppnås. Under ett skift är produktionen i behov av totalt fem 

Decomaskiner under fem arbetsdagar och en maskin kommande 

morgonskift. 

 



   

 

48 

Adilson, Crnalic & Saronjic 

• Produkten Scania utgör hela 45% av den totala årliga volymen för Q3 

och produkten behöver 498 produktionstimmar i veckan för att 

veckobehovet ska uppnås. Under ett skift är produktionen i behov av 

totalt 13 Decomaskiner under fyra arbetsdagar och sju arbetstimmar, 

därefter av 12 maskiner kommande morgonskift. 

• Produkten Tube Quill utgör 6% av den totala årliga volymen för Q3 och 

produkten behöver 76 produktionstimmar i veckan för att veckobehovet 

ska uppnås. Under ett skift är produktionen i behov av totalt två 

Decomaskiner under fyra arbetsdagar och sex arbetstimmar kommande 

morgonskift. 

Samtliga produkter är i behov av 1151 produktionstimmar av totalt 1200 

tillgängliga maskintimmar med förutsättningen att det finns omkring 30 

Decomaskiner tillgängliga i produktionen. Med uppsättningen i dagsläget 

finns det totalt sju Decomaskiner vilket motsvarar 280 tillgängliga 

maskintimmar i veckan. Detta innebär att maskinkapaciteten måste höjas 

med fyra till fem gånger. 

Tvåskift 

• Veckovolymen för Black är med avseende på tvåskift beroende av totalt 

fyra Decomaskiner under tre arbetsdagar och under dag fyra beroende av 

fyra maskiner på morgonskiftet, två maskiner på kvällsskiftet. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på tvåskift beroende 

av totalt två Decomaskiner under två arbetsdagar och därefter av två 

maskiner som producerar under morgonskiftet dag tre och dag fyra. 

Alternativt kan produktionen utnyttja två maskiner under två arbetsdagar 

och producera i två maskiner under morgonskiftet och kvällsskiftet dagen 

därpå (dag tre). 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på tvåskift 

beroende av totalt tre Decomaskiner under tre arbetsdagar och under den 

fjärde dagen behöver produktionen bruka två maskiner under 

morgonskiftet och tre maskiner under kvällsskiftet. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på tvåskift 

beroende av totalt sju Decomaskiner under fyra arbetsdagar i veckan. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på två skift 

beroende av totalt en Decomaskin under fyra arbetsdagar och fyra 

arbetstimmar kommande morgonskift.  

Samtliga produkter är i behov av 1151 produktionstimmar av totalt 1360 

tillgängliga maskintimmar med förutsättningen att det finns omkring 17 

Decomaskiner tillgängliga i produktionen. Med uppsättningen i dagsläget 

måste maskinkapaciteten höjas med tre till fyra gånger. 
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Tvåskift fungerar för att uppfylla veckobehovet för Tube Quill eftersom att 

det totala maskinbehovet landar på cirka 95% av det totala veckobehovet. 

Däremot är det riskabelt eftersom att det precis uppfyller veckobehovet, det 

vill säga det finns endast en felmarginal på fem procent vilket motsvarar fyra 

maskintimmar per vecka.  

Treskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på treskift beroende 

av totalt tre Decomaskiner under två hela arbetsdagar. Dag tre och fyra av 

tre maskiner under morgonskiftet och dag fem av två maskiner under 

morgonskiftet. Alternativt kan produktionen välja att producera 

detaljerna i tre maskiner under dag tre på morgon och kvällen, sedan en 

maskin under kvällsskiftet dag fyra. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på treskift beroende 

av totalt en Decomaskin under fyra arbetsdagar och ett morgonskift 

kommande arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på treskift 

beroende av totalt två Decomaskiner under fyra arbetsdagar och två 

maskiner som brukas under morgonskiftet dag fem. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på treskift 

beroende av totalt fem Decomaskiner under fyra arbetsdagar och tre 

maskiner som brukas under morgonskiftet dag fem. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på treskift 

beroende av totalt en maskin under tre arbetsdagar och halva 

morgonskiftet nästkommande arbetsdag. Alternativt brukar produktionen 

en maskin under nattskiftetet dag fyra.  

 

Samtliga produkter är i behov av 1151 produktionstimmar av totalt 1320 

tillgängliga maskintimmar med förutsättningen att det finns omkring 13 

Decomaskiner tillgängliga i produktionen. Detta innebär att med dagens 

uppsättning måste maskinkapaciteten öka med det dubbla. 

Vid treskift utgör produkten Red 94% av det totala maskinbehovet för att 

uppfylla veckobehovet medan Midrange utgör 186%. Detta förutsätter dock 

att produktionen brukar två maskiner för att producera Midrange. Vid 

treskift på produkten Red visar beräkningarna att det finns en felmarginal på 

sex procent vilket motsvarar sex maskintimmar per vecka.  

Gällande Decomaskinerna som producerar Midrange utgör de vardera 93% 

av det totala maskinbehovet, vilket innebär att det finns en felmarginal på 

sju procent på respektive maskin. Detta motsvarar en felmarginal på sju 

timmar per vecka. 
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Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på fyrskift 

beroende av totalt två Decomaskiner. Detta förutsätter att volymen 

fördelas i två maskiner under tre skift dag ett till fyra. Sedan i två 

maskiner under morgonskiftet dag fem. Vidare bör två maskiner brukas 

under helgskift. Alternativt kan produktionen under dag fem bruka två 

maskiner under morgonen och natten, vilket leder till att det endast 

behövs två maskiner under det första helgskiftet och en maskin under det 

andra.  

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på fyrskift beroende 

av totalt en maskin under tre arbetsdagar och en maskin under helgskiftet 

båda dagarna. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på fyrskift 

beroende av två maskiner under tre arbetsdagar, sedan av ett morgonskift 

under dag fyra eller dag fem. Dessutom måste produktionen även bruka 

två maskiner som producerar hela helgen. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på fyrskift 

beroende av fyra maskiner under fyra arbetsdagar och av fyra maskiner 

under morgon- och nattskiftet dag fem. Dessutom måste produktionen 

bruka fyra maskiner under lördagen eller söndagen. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på fyrskift 

beroende av en Decomaskin under två arbetsdagar om produktionen 

tillverkar under morgonen, kvällen och natten. Dessutom en maskin 

under helgen båda dagarna. 

Samtliga produkter är i behov av 1151 produktionstimmar av totalt 1440 

tillgängliga maskintimmar med förutsättningen att det finns omkring 9 

Decomaskiner tillgängliga i produktionen. Detta innebär att med dagens 

uppsättning måste maskinkapaciteten höjas med att placera in ytterligare två 

maskiner i produktionen. 

För att produktionen ska producera produkten Scania behövs ett fyrskift på 

maskinerna. Detta förutsätter dock att det finns minst fyra maskiner 

permanentriggade för just den produkten eftersom att maskinbehovet är 3,55 

eller 355%. I dagsläget har produktionen två permanenta maskiner för 

produkten. Produkten fördelas även i tillgängliga maskiner som producerar 

resterande produkter. Vidare måste även produkten Black fördelas på två 

maskiner för att uppnå den totala veckovolymen, detta eftersom att värdet på 

maskinbehovet är 1,91 eller 191%.  
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Beräkningarna med fyra permanenta maskiner för Scania innebär att 

maskinbehovet fördelas på 88,75% för respektive maskin. Detta resulterar i 

att det finns en felmarginal på 11,25% på vardera maskin. Vilket motsvarar 

15 ½ timme per vecka.   

Beräkningar för produkten Black visar att med två maskiner motsvarar 

maskinbehovet 95,5% för vardera maskin. Detta resulterar i att det finns en 

felmarginal på 4,5% på respektive maskin. Vilket motsvarar sex- och en 

halvtimme per vecka. 

7.6.2 Borr & grad – Karusellen 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Karusellen. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se 

tabell 5) och tabellerna på 6.2.2.1 Karusellen. Beräkningarna nedan utgår 

från att produktionen producerar hela veckovolymen för en produkt åt 

gången, det vill säga att inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett-, två- och treskift på Karusellen. 

Anledningen till detta är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 

134 timmar, vilket resulterar till att ett fyrskift på 140 arbetstimmar är det 

enda lämpliga. 

Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på fyrskift 

beroende av 26% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och under ett tvåskift dagen därpå. 

• Veckovolymen för produkten Midrange med avseende på fyrskift 

beroende av 22% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och tolv produktionstimmar. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på fyrskift 

beroende av 48% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under tre arbetsdagar och ett morgonskift dagen därpå.  

Samtliga produkter är i behov av 134 produktionstimmar av totalt 140 

tillgängliga maskintimmar. Ett fyrskift är därav att föredra med tanke på att 

maskinbehovet blir 0,96 eller 96%. Vilket innebär att produktionen har en 

felmarginal på fyra procent eller sex timmar i maskinen per vecka. Detta 

exklusive en omställning på omkring två timmar. 



   

 

52 

Adilson, Crnalic & Saronjic 

 

7.6.3 Borr & grad – TBT 3 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

TBT 3. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se tabell 5) 

och tabellerna på 6.2.2.2 TBT 3. Beräkningarna nedan utgår från att 

produktionen producerar hela veckovolymen för en produkt åt gången, det 

vill säga att inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett skift på TBT 3. Anledningen till detta 

är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 70 timmar, vilket 

resulterar till att ett skift på 40 arbetstimmar inte är lämpligt. 

Tvåskift 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på tvåskift beroende 

av 52% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan produceras under 

två arbetsdagar och sex timmar arbetsdagen därpå. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på tvåskift 

beroende av 35% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under ett tvåskift på en arbetsdag och ett kvällsskift 

arbetsdagen därpå. 

Produkterna är i detta fall i behov av 70 produktionstimmar av totalt 80 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,87 eller 87% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på tio timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring två timmar. 

Treskift 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på treskift beroende 

av 38% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan produceras under 

en arbetsdag om produktionen kör tvåskift dagen därpå, det vill säga 

producerar resterande detaljer under morgon- och kvällsskiftet. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på treskift 

beroende av 25% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under ett treskift en arbetsdag och under halva morgonskiftet 

dagen därpå. 

Produkterna är i detta fall behov av 70 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,63 eller 63% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 40 timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring två timmar. 
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Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Red kan med avseende på ett fyrskift 

produceras under en arbetsdag inklusive helgpassen. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill kan med avseende på ett 

fyrskift produceras under endast helgskiften. 

Veckobehovet för de två produkterna utgör i detta fall 0,49 eller 49% av 

maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 70 timmar per vecka. Detta 

exklusive en omställning på omkring två timmar. 

7.6.4 Monteringsmaskiner – MM 1 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av MM 

1. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se tabell 5) och 

tabellerna på 6.2.3.1 MM 1. Beräkningarna nedan utgår från att produktionen 

producerar hela veckovolymen för en produkt åt gången, det vill säga att 

inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett skift på MM 1. Anledningen till detta 

är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 69 timmar, vilket 

resulterar till att ett skift på 40 arbetstimmar inte är lämpligt. 

Tvåskift 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på ett tvåskift 

beroende av 28% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och ett morgonskift dagen därpå. 

• Veckovolymen för rodukten Scania är med avseende på ett tvåskift 

beroende av 57% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan   

produceras under två arbetsdagar och 16 arbetstimmar. Dessa timmar kan 

fördelas antigen nästkommande arbetsdag eller genom att producera 

under ett morgonskift, under dag tre och dag fyra. 

Produkterna är i detta fall behov av 69 produktionstimmar av totalt 80 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,85 eller 85% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på elva timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring en timme. 
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Treskift 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på treskift 

beroende av 20% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan  

produceras under en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på treskift 

beroende av 41% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under två arbetsdagar och ett morgonskift resterande 

arbetsdagar i veckan. Alternativ kan produkterna produceras under 

ytterligare en arbetsdag. 

Produkterna är i detta fall i behov av 69 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,61 eller 61% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 41 timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring en timme. 

Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Midrange kan även produceras under 

helgskiftet medan Scania utöver helgskiftet behöver ytterligare 16 

maskintimmar i produktionen. Scania kan även produceras under tvåskift 

medan Midrange endast produceras under helgen. 

Produkterna är i detta fall beroende av 69 produktionstimmar av totalt 140 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,49 eller 49% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 71 timmar 

per vecka. Detta är exklusive en omställning på omkring en timme.  

7.6.5 Monteringsmaskiner – MM 2 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av MM 

2. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se tabell 5) och 

tabellerna på 6.2.3.2 MM 2. Beräkningarna nedan utgår från att produktionen 

producerar hela veckovolymen för en produkt åt gången, det vill säga att 

inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från fyrskift på MM 2. Anledningen till detta 

är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 35 timmar, vilket 

resulterar till att fyrskift på 140 arbetstimmar inte är nodvändigt. 
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Ett skift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på ett skift 

beroende av 67% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under tre arbetsdagar och tre arbetstimmar nästkommande 

arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på ett skift beroende 

av 18% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan produceras under 

ett morgonskift. 

Produkterna är i detta fall behov av 35 produktionstimmar av totalt 40 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,85 eller 85% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på fem timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring en timme. 

Tvåskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på tvåskift 

beroende av 34% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och ytterligare en arbetsdag på 13 

arbetstimmar. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på tvåskift beroende 

av 9% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan även med detta 

upplägg produceras under ett morgonskift. 

Produkterna är i detta fall beroende av 35 produkionstimmar av totalt 80 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,43 eller 43% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 65 timmar 

per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring en timme. 

Treskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på treskift 

beroende av 25% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och morgonskiftet dagen därpå. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende beroende av sju 

procent av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan även med 

detta upplägg produceras under ett morgonskift. 

Produkterna är i detta fall behov av 35 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för de två produkterna utgör totalt 

0,32 eller 32% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 105 timmar 

per vecka. Detta är exklusive en omställning på omkring en timme.  
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7.6.6 Kilprägling 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Kilpräglingen. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se 

tabell 5) och tabellerna på 6.2.4 Kilprägling. Beräkningarna nedan utgår från 

att produktionen producerar hela veckovolymen för en produkt åt gången, 

det vill säga att inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett- och tvåskift på Kilpräglingen. 

Anledningen till detta är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 

104 timmar, vilket resulterar till att ett treskift på 110 arbetstimmar och ett 

fyrskift på 140 timmar är det enda lämpliga.  

Treskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på trekift 

beroende av 24% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag och ett morgonskift på tre timmar. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på treskift 

beroende av 22% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på treskift 

beroende av 48% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under två arbetsdagar och ett kvällsskift under veckan. 

Produkterna är i detta fall behov av 104 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för produkterna utgör totalt 0,94 

eller 94% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på sex timmar per 

vecka. Detta är exklusive en omställning på omkring två timmar. 

Veckobehovet kan även uppnås genom att producera med avseende på 

fyrskift. I detta fall kan produkterna Black produceras under ett helgskift. 

Likadant gäller det för produkten Midrange. Produkten Scania däremot 

måste utöver helgskiften produceras i ytterligare 23 timmar, detta 

kompletteras av exempelvis ett treskift under en arbetsdag i veckan. Detta 

med förutsättningen att varken Black eller Midrange produceras under 

helgen eftersom att det endast finns en maskin som utför kilprägling. 
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7.6.7 Avsyning med 3 operatörer 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Avsyningen. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se 

tabell 5) och tabellerna på 6.2.5.1 Avsyning med 3 operatörer. 

Beräkningarna nedan utgår från att produktionen producerar hela 

veckovolymen för en produkt åt gången, det vill säga att inga omställningar 

utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett- och tvåskift på den Manuella 

avsyningen då det finns tre operatörer. Anledningen till detta är att 

veckobehovet utgör ett behov på totalt 92 timmar, vilket resulterar till att ett 

treskift på 110 arbetstimmar och ett fyrskift på 140 timmar är det enda 

lämpliga.  

Treskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på treskift 

beroende av 18% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under en arbetsdag då det finns 3 

operatörer. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på treskift 

beroende av sex procent av den totala arbetstiden, vilket resulterar i 

att volymen kan kontrolleras under ett morgonskift. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på treskift 

beroende av 16% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under ett morgon- och kvällsskift. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på treskift 

beroende av 36% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under en arbetsdag och sedan under 

morgon- och kvällskiftet dagen därpå. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på treskift 

beroende av fem procent av den totala arbetstiden, vilket resulterar i 

att volymen kan kontrolleras under ett morgonskift. 

Produkterna är i detta fall behov av 92 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga timmar. Veckobehovet för produkterna utgör ett värde på totalt 

0,81 eller 81%, vilket resulterar i en felmarginal på 18 timmar per vecka. 

Detta förutsätter att det finns tre operatörer som ständigt kontrollerar 

detaljerna. 
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Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på fyrskift 

beroende av 14% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under helgskiftet. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på fyrskift 

beroende av fem procent av den totala arbetstiden, vilket resulterar i 

att volymen kan kontrolleras under ett morgonskift. 

• Veckovolymen för produkten Midrnage är med avseende på fyrskift 

beroende av 13% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under morgon- och kvällsskiftet. 

Alternativt kan volymen kontrolleras under helgskiften. 

• Veckovolymen för produktern Scania är med avseende på fyrskift 

beroende av 28% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under ett morgon-, kväll-, och nattskift och 

sedan under ett helgskift. 

• Veckovolymen för produkten Tube Quill är med avseende på 

fyrskift beroende av fyra procent av den totala arbetstiden, vilket 

resulterar i att volymen kan kontrolleras under ett morgonskift i 

veckan. 

Produkterna är i detta fall behov av 92 produktionstimmar av totalt 140 

tillgängliga timmar. Veckobehovet för produkterna utgör ett värde på 0,64 

eller 64%, vilket resulterar i en felmarginal på 48 timmar per vecka. Detta 

förutsätter att det finns tre operatörer som ständigt kontrollerar detaljerna, 

även under helgskiften. 

7.6.8 Avsyning med 4 operatörer 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Avsyningen. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje artikel (se 

tabell 5) och tabellerna på 6.2.5.2 Avsyning med 4 operatörer. 

Beräkningarna nedan utgår från att produktionen producerar hela 

veckovolymen för en produkt åt gången, det vill säga att inga omställningar 

utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett skift på den manuella avsyningen då 

det finns fyra operatörer. Anledningen till detta är att veckobehovet utgör ett 

behov på totalt 69 timmar, vilket resulterar till att ett ett skift på 40 

arbetstimmar ej lämpligt. Skribenterna har även valt att bortse från att införa 

ett treskift och fyrskift då det finns fyra operatörer. Detta för att 

veckobehovet ska enligt beräkningarna vara möjligt att utföra med upplägget 

nedan. 
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Tvåskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på tvåskift 

beroende av 19% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på tvåskift 

beroende av sju procent av den totala arbetstiden, vilket resulterar i 

att volymen kan kontrolleras under ett morgonskift. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på tvåskift 

beroende av 17% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under 14 arbetstimmar en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på tvåskift 

beroende av 37% av den totala arbetstiden, vilket resulterar i att 

volymen kan kontrolleras under en arbetsdag och tolv arbetstimmar 

dagen därpå. 

• Veckobehovet för produkten Tube Quill är med avseende på tvåskift 

beroende av fem procent av den totala arbetstiden, vilket resulterar i 

att volymen kan kontolleras under fyra arbetstimmar av ett 

morgonskift. 

Produkterna är i detta fall behov av 69 produktionstimmar av totalt 80 

tillgängliga timmar. Veckobehovet för produkterna utgör ett värde på 0,85 

eller 85%, vilket resulterar i en felmarginal på elva timmar per vecka. Detta 

förutsätter att det finns fyra operatörer som ständigt kontrollerar detaljerna. 

7.6.9 Spol & pack 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras kapaciteten samt behovet av 

Spol- och packningen. Avsnitten är baserade på veckobehovet för varje 

artikel (se tabell 5) och tabellerna på 6.2.6 Spol & pack. Beräkningarna 

nedan utgår från att produktionen producerar hela veckovolymen för en 

produkt åt gången, det vill säga att inga omställningar utförs.   

Skribenterna har valt att borste från ett- och tvåkift på Spol- och packningen. 

Anledningen till detta är att veckobehovet utgör ett maskinbehov på totalt 

102 timmar, vilket resulterar till att treskift med 110 tillgängliga 

arbetstimmar och ett fyrskift med 140 tillgängliga timmar är det enda 

lämpliga. 
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Treskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på treskift 

beroende av 21% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på treskift 

beroende av åtta procent av maskinen, vilket resulterar i att volymen 

kan produceras under ett kvällsskift. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på treskift 

beroende av 19% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under en arbetsdag. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på treskift 

beroende av 43% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under två arbetsdagar. 

Samtliga produkter är i behov av 102 produktionstimmar av totalt 110 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för produkterna utgör totalt ett 

behov på 0,91 eller 91% av maskinen,vilket resulterar i en felmarginal på 

åtta timmar per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring 40 

minuter. 

Fyrskift 

• Veckovolymen för produkten Black är med avseende på fyrskift 

beroende av 17% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

även produceras under helgskiften. 

• Veckovolymen för produkten Red är med avseende på fyrskift 

beroende av sex procent av maskinen, vilket resulterar i att volymen 

kan även med detta upplägg produceras under ett kvällsskift. 

• Veckovolymen för produkten Midrange är med avseende på fyrskift 

beroende av 15% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under helgskiften. 

• Veckovolymen för produkten Scania är med avseende på fyrskift 

beroende av 34% av maskinen, vilket resulterar i att volymen kan 

produceras under ett helgskift och sedan under ett morgon- och 

kvällsskift i veckan.  

Samtliga produkter är i behov av 102 produktionstimmar av totalt 140 

tillgängliga maskintimmar. Veckobehovet för produkterna utgör totalt ett 

behov på 0,72 eller 72% av maskinen, vilket resulterar i en felmarginal på 

38 timmar per vecka. Detta exklusive en omställning på omkring 40 

minuter. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

I slutsatserna kommer skribenterna presentera det mest optimala 

produktionsflödet med avseende på veckobehovet, maskiner samt skift. Detta 

för att skapa ett underlag till att bemöta en förväntad volymökning i 

produktionen. 

 

För Decomaskinerna är det mest optimala för att uppnå veckobehovet 

följande;  

Black produceras i två maskiner med avseende på ett fyrskift under hela 

arbetsveckan. Detta avser att produktionen brukar två maskiner på fredagen 

under morgonskiftet samt hela helgskiftet.  

Red produceras i en maskin under treskift. Detta innebär att veckovolymen 

för produkten produceras på fyra arbetsdagar och under ett morgonskift 

nästkommande arbetsdag. 

Midrange produceras i två maskiner under treskift. Detta innebär att 

veckovolymen för produkten produceras på fyra arbetsdagar och under ett 

morgonskift nästkommande arbetsdag.  

Scania produceras i fyra maskiner under fyrskift. Detta innebär att 

veckovolymen för produkten produceras på fyra arbetsdagar och under 

morgon- och kvällsskiftet nästkommande arbetsdag. 

Tube Quill produceras i en maskin under tvåskift. Detta innebär att 

veckovolymen för produkten produceras på fyra arbetsdagar och fyra 

arbetstimmar nästkommande arbetsdag. 

För Karusellen är det mest optimala för att uppnå veckobehovet 

följande; 

Black produceras under fyrskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag och ett tvåskift nästkommande 

arbetsdag. 

Midrange produceras under fyrskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag och tolv timmar nästkommande 

arbetsdag. 

Scania produceras under fyrskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under tre arbetsdagar och ett morgonskift 

nästkommande arbetsdag. 
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För TBT 3 är det mest optimala för att uppnå veckobehovet följande; 

Red produceras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under två arbetsdagar och sex timmar nästkommande 

arbetsdag. 

Tube Quill produceras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen 

för produkten produceras under en arbetsdag och ett kvällsskift 

nästkommande arbetsdag. 

För MM 1 är det mest optimala för att uppnå veckobehovet följande; 

Midrange produceras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag och ett morgonskift 

nästkommande arbetsdag. 

Scania produceras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under två arbetsdagar och 16 timmar nästkommande 

arbetsdag. 

För MM 2 är det mest optimala för att uppnå veckobehovet följande; 

Black produceras under ett skift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under tre arbetsdagar och tre produktionstimmar 

nästkommande arbetsdag. 

Red produceras under ett skift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under ett morgonskift. 

För Kilpräglingen är det mest optimala för att uppnå veckobehovet 

följande; 

Black produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag och tre timmar in på morgonskiftet 

nästkommande arbetsdag. 

Midrange produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag. 

Scania produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under två arbetsdagar och ett kvällsskift 

nästkommande arbetsdag. 
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För Avsyningen med tre operatörer är det mest optimala för att uppnå 

veckobehovet följande; 

Black kontrolleras under ett treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på en arbetsdag. 

Red kontrolleras under ett treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på ett morgonskift 

Midrange kontrolleras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på ett morgon- och kvällsskift.  

Scania kontrolleras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på en arbetsdag och ett morgon- och kvällsskift 

nästkommande arbetsdag. 

Tube Quill kontrolleras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen 

för produkten är inspekterad på ett morgonskift. 

För Avsyning med fyra operatörer är det mest optimala för att uppnå 

veckobehovet följande; 

Black kontrolleras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på en arbetsdag. 

Red kontrolleras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på ett morgonskift. 

Midrange kontrolleras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen 

för produkten är inspekterad på 14 arbetstimmar under en arbetsdag. 

Scania kontrolleras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten är inspekterad på en arbetsdag och tolv arbetstimmar 

nästkommande arbetsdag. 

Tube Quill kontrolleras under tvåskift, vilket resulterar i att veckovolymen 

för produkten är inspekterad på fyra arbetstimmar under en arbetsdag. 

För Spol & pack är det mest optimala för att uppnå veckobehovet 

följande: 

Black produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag. 

Red produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under ett kvällsskift. 

Midrange produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under en arbetsdag. 
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Figur 8 - Den nya flödeskartan över omfördelningan av skift på HPC - flödet. 

Scania produceras under treskift, vilket resulterar i att veckovolymen för 

produkten produceras under två arbetsdagar. 

I Figur 8 redovisas och visualiseras det mest optimala produktionsflödet 

med avseende på veckobehovet, maskiner samt skift. Den nya flödeskartan 

klargör att i jämförelse med den nuvarande omfördelningen av skift (se figur 

6) är detta upplägg att föredra. Detta med tanke på att vid samtliga 

operationer, förutom Karusellen och Kilpräglingen, kan antal skift reduceras 

utan att det har en negativ påverkan på veckobehovet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara problemformuleringen ” Hur kan en ökad kunskap om 

planeringsprocessen och produktionskapaciteten skapa en tydligare 

utgångspunkt för ett bättre produktionsflöde?” så rekommenderar 

skribenterna ett vidare utvecklingsarbete i HPC-flödet med denna rapport 

som en grund. Med en kunskap om produktionskapaciteten och en 

medvetenhet för planeringsprocessen kan vidare studier möjligt skapa en 

mer korrekt körplan.  

Skribenterna ser även att en körplan som förflyttar buffertlager mellan 

stationerna till ett lager i slutet av produktionsprocessen, exempelvis efter 

operationen Spol & Pack, kommer att minska antal produkter i arbete. 

Denna rapport visar att det är viktigt med uppföljning och ständiga 

förbättringar i arbetsrutiner. Rapporten lägger en stor vikt på kunskapen om 
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produktionsprocessen men även produktionskapaciteten då detta är två 

faktorer som verksamheter bör ha kontroll över för att utföra rätt beslut. 
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BILAGA 1:  Beräkningar för maskinbehov 

Black 

Station 1: Deco 

Antalet detaljer per timme: 23,42 st. 

 
6 250

23,42
= 266,8659266 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

 

1 skift:  

266,8659266

40
= 6,67 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:            

266,8659266

80
= 3,34 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift:  

266,8659266

110
= 2,43 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift 

266,8659266

140
= 1,91 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

  

 

Station 2: Karusellen 

Antalet detaljer per timme: 173,83 st. 

6 250

173,83
= 35,95466835 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

35,95466835

40
= 0,90 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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2 skift: 

35,95466835

80
= 0,45 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

35,95466835

110
= 0,33 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

35,95466835

140
= 0,26 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 3: MM2 

Antalet detaljer per timme: 231,66 st. 

6 250

231,66
= 26,97919365 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

26,97919365

40
= 0,67 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:  

26,97919365

80
= 0,34 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

26,97919365

110
= 0,25 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift:  

26,97919365

140
= 0,19 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Station 4: Kilprägling 

Antalet detaljer per timme: 236,84 st. 

6 250

236,84
= 26,38912346 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

26,38912346

40
= 0,66 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

26,38912346

80
= 0,33 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

26,38912346

110
= 0,24 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

26,38912346

140
= 0,19 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 5: Avsyning 

Antalet detaljer per timme: 104,93 st/ operatör 

3 operatörer: 314,79 st.  

6 250

314,79
= 19,85450618 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

19,85450618

40
= 0,50 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

2 skift: 

19,85450618

80
= 0,24 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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3 skift: 

19,85450618

110
= 0,18 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

19,85450618

140
= 0,14 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

4 operatörer: 419,72 st. 

6 250

419,72
= 14,89087963 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

14,89087963

40
= 0,37 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

14,89087963

80
= 0,19 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

14,89087963

110
= 0,14 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

14,89087963

140
= 0,11 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

Station 6: Spol och pack 

Antalet detaljer per timme: 265,49 st. 

6 250

265,49
= 23,54137632 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

23,54137632 

40
= 0,59 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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2 skift: 

23,54137632 

80
= 0,29 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

23,54137632 

110
= 0,21 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift:  

23,54137632 

140
= 0,17 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

Red 

Station 1: Deco 

Antalet detaljer per timme: 19,11 st. 

1 980

19,11
= 103,610675 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

103,610675 

40
= 2,59 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

103,610675 

80
= 1,30 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

103,610675 

110
= 0,94 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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4 skift: 

103,610675 

140
= 0,74 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

Station 2: TBT 3 

Antalet detaljer per timme: 48 st. 

1 980

48
= 41,25 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

41,25 

40
= 1,03 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

41,25 

80
= 0,52 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

41,25 

110
= 0,38 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

41,25 

140
= 0,29 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

Station 3: MM 2 

Antalet detaljer per timme: 274,60 

1 980

274,60
= 7,210487983 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

7,210487983 

40
= 0,18 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

2 skift:  

7,210487983 

80
= 0,09 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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3 skift: 

7,210487983 

110
= 0,07 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

7,210487983 

140
= 0,05 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 4: Avsyning 

Antalet detaljer per timme: 92,64 st/operatör 

3 operatörer: 277,92 st.  

1980

277,92
= 7,124352332 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

7,124352332

40
= 0,18 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

7,124352332

80
= 0,09 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

7,124352332

110
= 0,06 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

7,124352332

140
= 0,05 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

4 operatörer: 370,56 st. 

1980

370,56
= 5,343264249 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
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1 skift: 

5,343264249

40
= 0,13 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

5,343264249

80
= 0,07 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

5,343264249

110
= 0,05 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

5,343264249

140
= 0,04 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 5: Spol och pack 

Antalet detaljer per timme: 235,91 st. 

1980

235,91
= 8,393031241 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

8,393031241

40
= 0,21 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

8,393031241

80
= 0,10 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

8,393031241

110
= 0,08 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

8,393031241

140
= 0,06 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Midrange 

Station 1: Deco 

Antalet detaljer per timme: 27,51 st. 

5643

27,51
= 205,1254089 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

205,1254089

40
= 5,13 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

205,1254089

80
= 2,56 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

205,1254089

110
= 1,86 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

205,1254089

140
= 1,47 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 2: Karusellen 

Antalet detaljer per timme: 186,24 

5643

186,24
= 30,2996134 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

30,2996134 

40
= 0,76 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

30,2996134 

80
= 0,38 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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3 skift: 

30,2996134 

110
= 0,28 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

30,2996134 

140
= 0,22 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 3: MM 1 

Antalet detaljer per timme: 255,14 st. 

5643

255,14
= 22,117236895 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

22,117236895 

40
= 0,55 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

22,117236895 

80
= 0,28 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

22,117236895 

110
= 0,20 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

22,117236895 

140
= 0,16 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 4: Kilprägling 

Antalet detaljer per timme: 236,84 st. 

5643

236,84
= 23,82621179 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

 



   

 

Adilson, Crnalic och Saronjic 

1 skift: 

23,82621179 

40
= 0,59 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

23,82621179 

80
= 0,29 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

23,82621179 

110
= 0,22 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

23,82621179 

140
= 0,17 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 5: Avsyning 

Antalet detaljer per timme: 104,93 st. 

Antalet detaljer per timme: 104,93 st/ operatör 

3 operatörer: 314,79 st.  

5643

314,79
= 17,92623654 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

17,92623654

40
= 0,45 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

17,92623654

80
= 0,22 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

17,92623654

110
= 0,16 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 



   

 

Adilson, Crnalic och Saronjic 

4 skift: 

17,92623654

140
= 0,13 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 operatörer: 419,72 st. 

5643

419,72
= 13,4446774 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

13,4446774 

40
= 0,34 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

13,4446774 

80
= 0,17 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

      3 skift: 

13,4446774 

110
= 0,12 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

13,4446774 

140
= 0,10 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 6: Spol och pack 

Antalet detaljer per timme: 265,49 st. 

5643

265,49
= 21,25503785 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

21,25503785

40
= 0,53 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

21,25503785

80
= 0,27 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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3 skift: 

21,25503785

110
= 0,19 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

21,25503785

140
= 0,15 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Scania 

Station 1: Deco 

Antalet detaljer per timme: 25,12 st. 

12500

25,12
= 497,611465 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

497,611465 

40
= 12,44 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

497,611465 

80
= 6,22 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

497,611465 

110
= 4,52 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

497,611465 

140
= 3,55 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Station 2: Karusellen 

Antalet detaljer per timme: 186,24 

12500

186,24
= 67,11769759 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift:  

67,11769759

40
= 1,68 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

67,11769759

80
= 0,84 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

67,11769759

110
= 0,61 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

67,11769759

140
= 0,48 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 3: MM1 

Antalet detaljer per timme: 274,60 st. 

12500

274,60
= 45,52075747 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

45,52075747

40
= 1,14 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

45,52075747

80
= 0,57 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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3 skift: 

45,52075747

110
= 0,41 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

45,52075747

140
= 0,33 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 4: Kilprägling 

Antalet detaljer per timme: 236,84 

12500

236,84
= 52,77824692 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

52,77824692

40
= 1,32 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

52,77824692

80
= 0,66 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

52,77824692

110
= 0,48 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

52,77824692

140
= 0,38 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Station 5: Avsyning 

Antalet detaljer per timme: 104,93 st./ operatör 

3 operatörer: 314,79 st. 

12500

314,79
= 39,70901236 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

39,70901236 

40
= 0,99 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

39,70901236 

80
= 0,50 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

39,70901236 

110
= 0,36 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

39,70901236 

140
= 0,28 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 operatörer: 419,72 st. 

12500

419,72
= 29,78175927 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

29,78175927

40
= 0,74 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

29,78175927

80
= 0,37 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

      3 skift: 

29,78175927

110
= 0,27 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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4 skift: 

29,78175927

140
= 0,21 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 6: Spol och pack 

Antalet detaljer per timme: 265,49 st. 

12500

265,49
= 74,08275265 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

74,08275265 

40
= 1,18 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

74,08275265 

80
= 0,59 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

74,08275265 

110
= 0,43 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

74,08275265 

140
= 0,34 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Tube Quill 

Station 1: Deco 

Antalet detaljer per timme: 22,13 st. 

1681

22,13
= 75,96023498 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

75,96023498 

40
= 1,90 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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2 skift:    

75,96023498 

80
= 0,95 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

75,96023498 

110
= 0,69 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

75,96023498 

140
= 0,54 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

Station 2: TBT 3 

Antalet detaljer per timme: 60,00 st. 

1681

60,00
= 28,01666667 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

28,01666667 

40
= 0,70 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

28,01666667 

80
= 0,35 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

28,01666667 

110
= 0,25 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

28,01666667 

140
= 0,20 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Station 3: Avsyning 

Antalet detaljer per timme: 104,93 st./ operatör 

3 operatörer: 314,79 st.  

1681

314,79
= 5,340067982 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

5,340067982

40
= 0,14 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift: 

5,340067982

80
= 0,07 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

3 skift: 

5,340067982

110
= 0,05 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

5,340067982

140
= 0,04 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 operatörer: 419,72 st. 

1681

419,72
= 4,005050986 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

1 skift: 

4,005050986

40
= 0,10 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

2 skift:    

4,005050986

80
= 0,05 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

 

 

 



   

 

Adilson, Crnalic och Saronjic 

      3 skift: 

4,005050986

110
= 0,04 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 

4 skift: 

4,005050986

140
= 0,03 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 
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Bilaga 2: Detaljernas andel av den årliga volymen samt 

maskinbehovet 

 

Deco: 

 

 

 

Karusellen: 
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TBT 3 

 

 

 

 

 

MM 1 

 

 

 

 

 

 

MM 2 
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Kilprägling 

 

 

 

 

Avsyning 

 

 

 

 

Spol och pack 
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Bilaga 3: Tabeller för maskinbehovet 

Tabeller för Karusellen: 

 
  

 
 

 
 

Tabeller för TBT 3: 
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Tabeller för MM1: 

 

 

 

Tabeller för MM2: 

 

 

 

Tabeller för Kilpräglingen: 
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Tabeller för Avsyning med 3 operatörer: 
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Tabeller för avsyning med 4 operatörer: 

 

 

 

Tabeller för Spol & pack: 
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