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Sammanfattning  

Vi har blivit tilldelade ett arbete med syfte att förbättra leveranssäkerheten av 
reservdelar från Produktverkstad S till reservdelslagret på Xylem Water 
Solutions i Emmaboda. Produktverkstad S är den största verkstaden på 
företaget och tillverkar de små och mellanstora pumparna. 
 
I dagens industrier tittas det mycket på OTD det vill säga On Time Delivery. 
Med det menas att oavsett om det gäller en ny produkt eller reservdel så vill 
kunden ha sin order levererad i tid. Kunden bryr sig inte om att en operatör 
varit sjuk, maskinen stått stilla eller att lastbilen är försenad, ordern ska 
levereras. Det finns inga bortförklaringar om varför den inte ska levereras. 
 
Vi har i vårt arbete tittat på hela systemet för att förstå de olika delar som ska 
fungera ihop. Genom att intervjua och arbeta tillsammans med operatörer, 
logistiker, produktionsledning och chefer har vi fått en tydlig bild hur det idag 
ser ut på företaget. Vi har hittat tydliga problem inom olika funktioner och har 
främst kommit fram till förbättringar inom bearbetning och logistik. Här har 
vi räknat ut CTI, Cycle Time Interval per familjegrupp och även bestämt rätt 
ledtider. 
 
För att kunna nå vårt mål på 96 % servicegrad måste företaget först lösa 
dagens Application Production Planner, APP-system(-12%), överbokning i 
APP/T028(-10%), Familjekörning(-7%), oplanerade maskinstillestånd(-5%) 
för att nämna några av de möjligheter vi hittat. Vi har också skapat ett nytt 
system som skulle hjälpa till och höja servicegraden samt säkra de 
förbättringar som krävs för att det ska fungera. 
 
Nyckelord:  
Produktverkstad S reservdelslagret, OTD, bearbetning, logistik, CTI, APP, 
T028, familjekörning, maskinstillestånd. 
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Abstract  

We have been given a work to improve the reliability of spare parts supplies 
from Product Workshop S to the spare parts warehouse in xylem Water 
Solutions in Emmaboda. Product Workshop S is the largest workshop in the 
company and manufactures small and medium-sized pumps. 
 
In today's industries you look a lot on OTD that is, On Time Delivery. 
Whether it's a new product or a spare part the customer wants to have their 
orders delivered on time. The customer does not care if a operator has been 
sick, the machine stood still, or that the truck is late, the order shall be 
delivered. There are no excuses about why it cannot be delivered. 
 
We have in our studies looked at the whole system to understand the various 
parts which have to work together. Through interviewing and working with 
operators, logistics, production management and executives, we have a clear 
idea how it currently looks at the company. We have found clear problems in 
different places and have mostly come up with improvements in the 
processing and logistics. Here we have calculated the CTI, Cycle Time 
Interval per family group and also decided the right lead-times. 
 
In order to achieve our goal of 96% service the company must first solve 
today's Application Production Planner, APP-system (-12%), overbooking 
APP/T028 (-10%), Family-Run (-7%), unplanned downtime (-5%) to mention 
some of the opportunities we have found. We have also created a new system 
that would help to raise the level of service and secure the conditions 
necessary for it to work. 
 
Keywords:  
Product Workshop S parts warehouse, OTD, processing, logistics, CTI, APP, 
T028, family-run, machine downtime. 
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Förord  

Vi vill tacka alla på företaget som bidragit med hjälp och stöd i vårt 
examensarbete. Vi är väldigt glada att Ni gav oss möjligheten och arbeta hos 
Er på Xylem Water Solutions AB. Det har varit väldigt givande för vår del 
eftersom Ni har givit oss bra med resurser och möjligheten att arbeta hos Er 
under vårt arbete. 
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och hjälpt oss vidare i vårt projekt. 
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Övriga medarbetare på PVS  
 
Vi är mycket tacksamma för den feedback och stöd vi fått under arbetets gång 
av vår handledare Mats Walter på Blekinge Tekniska Högskola. 

 
Rebecka Herbertsson 

Oskar Sundh  
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Notationer  

Förkortningar 
APP Application Production Planner 

CTI Cycle Time Interval 
DMAIC Define Measure Analyse Improve Control 

IDMS Produktion VISTA, Production Realtime System 

JIT Just In Time 

PVB Produkt Verkstad B(tillverkar dräneringspumpar) 

PVS Produkt Verkstad S(tillverkar de små-och mellanstora 
pumparna) 

PVT Produkt Verkstad T (tillverkar de ”tunga”, stora pumparna) 

PVX Produkt verkstad X (tillverkar mixar) 

PS Samma som PVS 

RL Del av SDC-L reservdelar, ej pumpar 

SDC-L Sparepart Distribution Center Lindås 

SIPOC Supplier Input Process Outputs Customers 

TG Toolgate 

TSO Statistik från VISTA, Time Sharing System 

VSM Value Stream Mapping (Värdeflödesdiagram) 

VISTA  Företagets datasystem  
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Inledning  

Under detta examensarbete har vi fått möjligheten att studera avdelningen 
PVS på Xylem, före detta ITT Flygt, som är ett världsledande företag inom 
tillverkning av dränkbara pumpar. 
 
Vi kom i kontakt med företaget Xylem genom att vi båda har arbetat på deras 
produktionsanläggning i Emmaboda under somrarna de senaste åren. Oskar 
har varit i produktionen där arbetsuppgifterna har varit att montera och packa 
pumpar samt en del truckkörning på både PVS och PVB. Rebecka har arbetat 
inne på kontoret på PVS som logistiker där hon har haft hand om planering 
och behandling av ordar ut mot monteringsliner.  
 
Vi var intresserade av att göra ett examensarbete på Xylem och tog därför 
kontakt med den på företaget som är ansvarig för examensarbeten, Per 
Johansson, i slutet av sommaren 2011. I oktober fick vi in några förslag på 
examensarbeten som kunde tänkas passa vår utbildning där alla förslag kom 
från PVS. Därefter kontaktade vi den ansvarige på PVS, Jan-C Johansson, 
som är produktionschef där. Efter ett möte tillsammans kom vi fram till vårt 
blivande examensarbete: 

 
”Förbättrad leveranssäkerhet av reservdelar från PVS till SDC-L” 

 
Den nuvarande leveranssäkerheten mäts med hjälp av servicegraden som i 
dagsläget är cirka 50 % och enligt ledningen på Xylem ska denna servicegrad 
vara 96 %.  
 
Vi kommer i vårt arbete på företaget att försöka se helheten av kedjan och 
hitta avvikelser till varför servicegraden är så pass låg. De avvikelser som vi 
finner ställer till störst problem kommer vi i sin tur fördjupa hos i och på ett 
strukturerat sätt ta fram förslag till förbättringar. 
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1 Xylem Water Solutions 

Xylem Water Solutions är ett världsledande företag vad gäller tillverkning av 
produkter för att förflytta vatten, främst dränkbara pumpar. Deras pumpar är 
elektriska och kräver därför att inget vatten kan nå och förstöra de elektriska 
komponenterna. De har ett väl uppbyggt nätverk världen över och 
tillhandahåller även allt runt omkring såsom kontroll system, installation, 
tillbehör, ombyggnation, service, reservdelar och delar till att bygga hela 
pumpstationer. Förutom dränkbara pumpar har de även andra typer, bland 
annat torrinstallerade pumpar, omrörare, slurrys med mera. 
 
Produkterna de tillverkar används bl.a. i vatten- och avloppssystem, gruvor, 
hamnar och vid naturkatastrofer med översvämningar eller förstörd 
vattenförsörjning som följd. De är uppbyggda för att kunna pumpa det mesta 
som är flytande exempelvis lera och sörja. Se Figur 1.1 som visar en 
genomskärning av en pump. 
 

 
 

Figur 1.1, pump i genomskärning från företagets N-serie [4] 
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Xylem Water Solutions AB är för tillfället ett helt nytt namn på marknaden, 
detta efter namnbytet den 1 november 2011, är tidigare mer känt som ITT 
Flygt och ITT Water & Wastewater. 
 
De har bytt namn eftersom det tidigare bolaget ITT Water & Wastewater 
tillhörde huvudbolaget ITT Corporation. ITT ville skapa tre helt oberoende 
bolag på grund av deras olika områden vilka är vatten, försvar och tekniska 
komponenter: Xylem, ITT Corporation och ITT Exelis.  
 
I Sverige ligger huvudkontoret i Sundbyberg där även utvecklingsavdelningen 
för själva produkterna finns. Xylem har idag cirka 12 000 anställda världen 
över och omsätter ca 3,2 Miljarder USD [1]. 
 
1.1 Produktionsanläggningen Emmaboda  

På produktionsanläggningen i Emmaboda sker tillverkningen av olika 
pumpsorter. Där ingår sex olika verkstäder: Gjuteri, PVB, PVS, PVT, PVX 
och SDC-L . Det finns även andra mindre avdelningar som inköp, utlastning, 
verktygsförråd, projektledning och höglager. De olika verkstäderna är 
uppdelade beroende på pumpsorter och storlek.  
Gjuteriet förser till stor del bearbetningen på de olika verkstäderna med 
råämnen. De bearbetade artiklarna används till monteringen, skickas som 
reservdelar eller läggs på lager.  
 
Det arbetar idag cirka 1200 anställda i Emmaboda.  
 

1.1.1 Produktverkstad S, PVS  

På PVS arbetar 200 anställda, verksamheten består av bearbetning, montering, 
målning, provning, packning av pumpar samt logistiker som har hand om 
ordermottagning, planering och materialanskaffning. Det finns också ett antal 
tekniker som tittar på produktion och kvalité samt en ledning bestående av 
produktionsledare och chefer [8]. 
 
PVS tillverkar cirka 95 000 pumpar per år [8] och verkstaden står för det så 
kallade ”Mid-range” och ”Small-range” sortimentet där de flesta är av 
varumärket Flygt, se Tabell 1.1.1.  
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Tabell 1.1.1. Tabell över en del av de olika pumpar på PVS [2] 
 

Small-range Mid-range 
3045 3152 

3057/3068 3153 
3085 3171 
3102 3202 
3127 3301 

 
Small-range sortimentet [2] består av pumpar som har en vikt på 45-150 kg, 
en effekt på 0,8-47 kW och ett flöde på 12-250 l/s. Mid-range sortimentet [7] 
har däremot vikter på 300-1400 kg, effekter på 7,5-70 kW och ett flöde på 
120-600 l/s. Se Figur 1.1.1 för översikt. 

 
Figur 1.1.1, exempel över några ur ”Small” resp. ”Mid”-range sortimentet 
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I bearbetningen gör de detaljer som främst går till sin egen montering men de 
tillverkar även åt andra verkstäder inom företaget däribland reservdelslagret. 
 
1.1.2 Sparepart Distribution Center – Lindås, SDC-L  

SDC-L är ett reservdelslager och även pumplager, där endast reservdelslagret 
benämns RL. De har idag hand om 46 500 artiklar varav 5 500 i lager och 
övriga är orderstyrda reservdelar. De har också utöver detta 120 färdiga 
produkter. Av alla deras reservdelar så står PVS för 1 359 artiklar varav 525 
av dessa är lagerförda. Eftersom SDC-L tillhandahåller reservdelar till kund 
vill de snabbt kunna leverera.  
 
På SDC-L skiljer man på kundorder och lagerorder. En artikel är 
kundorderstyrd om den har mindre än åtta orderrader per år annars så är den 
kodad som en lagerartikel. Totalt har de cirka 6 500-8 000 orderrader per 
vecka. 
 
Reservdelslagret hanterar artiklar i fyra steg; inflödet, plockning, packning 
och utlastning. Vid inflödet registreras inkomna ordrar och läggs därefter in 
på lager. De som har hand om plockningen tar ur lagret fram de artiklar som 
ska paketeras för utleverans till kund. Efter att en order är packad så går den 
till utlastningen i väntan på att rätt lastbil ska komma.  
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2 Method – Value Based Six Sigma 

Six Sigma är idag en mycket vanlig förbättringsmetod som används i många 
olika branscher. Genom att minska mängden fel och avvikelser så kan man 
förbättra kvalitén och funktionen av hela processen. Eftersom denna metod 
strävar efter att förbättra processen är det mycket viktigt att man har koll på 
hur hela processen fungerar och hur den kan mätas.  
 
I denna metod tar man ofta användning av personer som har kunskaper inom 
dessa metoder och de kan vara certifierade av så kallat "Green Belt" eller 
"Black Belt". De är till för att vara till hjälp genom de olika stegen och 
tillhandahålla verktyg för att underlätta projektet. Define Measure Analyse 
Improve Control, DMAIC innehåller fem olika steg. Definiera, mäta, 
analysera, förbättra och kontrollera, se Figur 2 nedan. 
 

 
 

Figur 2.1 visar DMAIC metoden och dess hjälpmedel 
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2.1 DMAIC Puls with toolgates 

DMAIC Puls med toolgates innebär att projektet har någon slags avstämning 
efter varje del i projektet som figur 2.1 nedan visar [6]. Dessa avstämningar 
finns för att visa hur långt projektet har kommit och vart man är på väg framåt 
i tiden. Här kan beslut tas om att lägga ner, förändra projektet eller byta mål. 

 

 
 

Figur 2.1. processen med DMAIC och toolgates 
 
Vi kommer att använda oss av ovan process men vi kommer ha en extra 
toolgate mellan M och A dvs. en TG1,5. Detta för att vi ska kunna få extra 
återkoppling av våra handledare för hur det går för oss i projektet. 
 
2.1.1 Define 

I denna första del av DMAIC processen handlar det om att definiera 
problemet. Det finns en hel del frågor som ska kunna besvaras för att kunna 
gå vidare till nästa fas [5]. Bland annat är det viktigt och ge en tydlig 
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problembeskrivning dvs. vad som är målet med projektet och ta reda på vem 
som är kunden(både externa och interna). Det gäller även att få med vilka 
avgränsningar som ska göras. Eftersom nästa fas i projektet är Measure gäller 
det ta reda på vad som ska eller kan mätas och därmed finna projektets 
mätetal. 
 
2.1.2 Measure 

Nästa del av projektet handlar det om att mäta och förstå den nuvarande 
nivån. Här gäller det och hitta en lämplig mätmetod som passar projektets 
process. Fundera över hur bra mätningarna är vad gäller giltighet och 
pålitlighet och bestäm också hur felen ska klassificeras [5]. Kvantitet på 
mätningarna går före kvalitén då det är bättre att förkasta data som finns 
istället för att behöva komplettera dem i efterhand. 
 
2.1.3 Analyse 

Projektet har nu kommit halvvägs och här gäller det att verkligen analysera 
och hitta vad som är fel. I och med att man hittar vad som är fel så ska man 
också kunna hitta orsaken till detta samt ge bevis för att detta är sant. I denna 
fas är det viktigt med kreativt tänkande för att bryta ner och se hur ett fel 
påverkar en hel kedja. Det gäller att felen man hittar är förankrade med data 
från tester där man tydligt kan peka på vad som är fel.   
 
2.1.4 Improve 

Eftersom projektet nu närmar sig sin slutfas så handlar det om att komma på 
förbättringar och åtgärder till det som är fel. Genom brainstorming och möten 
med de inblandade så kan hjälp fås med att hitta bra lösningar till problemen. 
Det är viktigt och ta fram bevis på att de verkligen ger en avsevärd förbättring 
och vad som krävs för att införa dem.   
 
2.1.5 Control 

I slutfasen i projektet handlar det om att styra processen så att de förbättringar 
som bestämts i Improve fasen upprätthålls. Det gäller här att återigen verifiera 
och mäta för att se om lösningarna har gett önskat resultat. Göra det klart och 
tydligt för hur arbetet ska drivas för att inte samma fel kommer att dyka upp 
igen.  
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3 Definiera vårt problem 

Första steget i processen är att definiera problemet. Vårt uppdrag är att 
förbättra servicegraden av reservdelar till SDC-L som i nuläget ligger på 50 
%. Servicegraden är ett mått på ordrars leveranssäkerhet där leverans ska ske i 
utlovad tid och i tillräckligt stort antal. Detta gäller den del av PVS där small-
och mid-range ingår.  
 
Ledningen har ett långsiktigt mål med att hela fabriken ska ha en servicegrad 
på 96 %. Vi har som krav att i vårt arbete bidra med förslag och strategier på 
hur detta först och främst skulle kunna uppnås för de delar av kedjan som vi 
väljer att titta på.  
 
Vi har som mål att gå in djupt på logistikdelen och ge förslag på konkreta 
saker såsom lösningar till problem för bristande tillverkningsadresser i 
bearbetningen, layout för flermaskinskörning eller som på annat sätt 
möjliggör ett förbättrat produktionsflöde inom bearbetningen. 
 
 
3.1 Produktionslayout 

Eftersom att vi kommer tittat på de tillverkningsadresser som finns i 
bearbetningen så valde vi och göra en enkel layout med tillhörande 
maskinadress samt det namn maskinerna kallas för här av personalen. Det 
finns även flera andra små adresser som tillhör bearbetningen såsom 
inspektionsadresser, tvättar, balanseringsmaskiner och monteringsadresser. Vi 
skapade Figur 3.1. (Observera dock att figuren är inte skalenlig) 
 
Efter att vi tagit reda på hur maskinanläggningen såg ut ville vi nu passa på 
och intervjua olika personer som arbetar på PVS. Vi ville veta vilka personer 
som var inblandade med flödet från PVS till RL. De personer vi pratat med är 
anskaffare, produktionsledare för bearbetning samt montering, en logistikchef 
och produktionstekniker. Genom att intervjua dessa personer så fick vi en 
ganska tydlig bild på hur arbete bedrevs och vilka som gjorde vad. När vi 
senare gick in djupare på hur hela kedjan fungerade visste vi vilka man 
behövde prata mer med. 
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Figur 3.1 visar maskinanläggningen på PVS 

 
3.2 Använda verktyg 

När ett DMAIC projekt bedrivs så finns det många verktyg man kan använda 
sig av. Vi valde att använda ett tillhörande verktyg som kallas SIPOC. Med 
hjälp av denna ser man enkelt vem som är kunden samt leverantören och den 
aktuella processen, se Figur 3.2.1. 
 

 
Figur 3.2.1 visar SIPOC diagrammet 
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I ovan figur har endast bearbetningsprocessen tagits med men frågan är vad 
som händer innan i systemet. För att komma fram till olika svar har vi valt 
och hänga med ett antal artiklar från RL vidare till PVS och ut i 
bearbetningen. Detta gör vi för att vi enklare kan se hur de olika stegen går 
till, se Bilaga 1 för ett antal exempel. 
 
I Figur 3.2.1 tas inte processen innan bearbetningen med så vi har använt oss 
av ännu ett DMAIC verktyg kallat flöde- och VSM-diagram. Det startar med 
att RL(gul) beställer en artikel, se Figur 3.2.2a och PVS(grön) tar emot och 
anskaffar se Figur 3.2.2b, sista steget är bearbetning av artikel(blått) samt 
leverans till RL se Figur 3.2.2c.  

 
Figur 3.2.2a flöde-och VSM diagram över hela processen del 1(RL) 
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Figur 3.2.2a flöde-och VSM diagram över hela processen del 2(PVS) 
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Figur 3.2.2c flöde-och VSM diagram över hela processen del 3(bearbetning) 
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3.3 Leveranssäkerhet 

För att mäta leveranssäkerheten av artiklar i bearbetningen används en 
mätning som kallas Intern servicegrad och den använder sig av ett program i 
Excel kallat MA-tools. Programmet skapar ett Excel dokument med 
information från företagets databas Production Realtime System, IDMS om 
levererade ordrar. Innan körningen startas väljs från och till vilken verkstad 
man vill följa och hur många veckor bak i tiden, dock max 25. Informationen 
vi får vid en sådan här mätning är inbokade orderrader med avseende på 
artikelnummer, ordernummer, ordererkänt datum, levererat datum, antal 
artiklar och antalsandel i rätt tid. Det skapas även ett antal flikar i dokumentet 
med grafer och data om hur servicegraden har förändrats vecka efter vecka. 
 
För att en order ska bli godkänd enligt servicegradsmätningen måste 95 % av 
orderns antal vara färdigrapporterad i sista tillverkningsadressen innan eller på 
ordererkänt datum. Det ordererkända datumet hämtas från IDMS T028 som är 
den dagen som materialanskaffaren på den levererande verkstaden bokar in att 
artikeln ska vara klar som senast. Servicegraden är i sin tur andelen godkända 
ordrar.  
 
3.4 Datorsystem 

3.4.1 IDMS 

IDMS är en del av företagets produktionssystem som används till det mesta 
vad gäller planering och behandling av produktionen, från beställd produkt till 
levererad produkt. Anställda har olika behörigheter av systemet beroende vad 
deras arbetsuppgifter är. När en order bokas in så reserverar den berörda 
artiklar i olika lager till att finnas färdiga i rätt tid på det stället den ska till, 
oftast till en monteringsline. I systemet finns det möjlighet att följa var en 
order är i kedjan eftersom man i produktionen rapporterar de flesta momenten 
som finns. De väsentliga delarna vi kommer att ta upp här är T028, L005 och 
L002 som berör materialanskaffning, produktionsplanering och lager. 
 
3.4.1.1 T028 

En logistiker som jobbar som materialanskaffare har i uppgift att ordna fram 
artiklar som man är ansvarig för genom att använda den delen av systemet 
som kallas för T028.  Där går anskaffaren in och ser beställningar till olika 
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lager som denne ser till att bokar in så ordern blir levererad i rätt tid. 
Artiklarna kan vara från bearbetning i sin egen verkstad, på ett lager, från en 
annan verkstad eller genom inköp. Den som har huvudansvaret för en artikel 
har också hand om att planera in artikeln i en maskin och även se till att 
ingående artiklar kommer att finnas.  
 
Även om anskaffaren är ansvarig för att få fram en artikel är det inte alltid 
denne är materialansvarig för artikeln. Är man ansvarig för att beställa en 
artikel till PVS kan det vara en annan avdelning som har materialansvaret för 
att den tillverkas eller ordnas fram.  
 
Systemet använder sig av ledtider plus eventuellt svep för att få upp 
beställningar i tillräcklig god tid. Anskaffningsförslaget i T028 bygger på hur 
artikeln är kodad och hur reservationerna ser ut i L002. Man kan här skilja på 
två olika typer kodningar, antingen att den är kundorderstyrd eller att den 
styrs av prognoser.  
 
Vid prognosstyrning ser systemet när en beställning skulle behöva göras med 
avseende på det aktuella lagersaldot och snittförbrukningen. Antingen vill 
systemet beställa antal motsvarande snittförbrukning för ett givet antal dagar 
eller en fast kvantitet. Vid kundorderstyrning beställs endast artiklar när 
efterfrågan finns och då antal efter behovet eller till en fast kvantitet. Se 
Tabell 3.4.1.1 för kodning 
 

Tabell 3.4.1.1 Kodning av artiklar 
 

Kod Info 
610 Prognos – antal dagar förbrukning 
613 Prognos – fast kvantitet 
750 Kund – antal på order 
753 Kund – fast kvantitet 

 
3.4.1.2 L002 

L002 är den delen av IDMS som har hand om lagerhanteringen. Den används 
av alla verkstäder eftersom man kan identifiera på vilken plats och lager 
artikeln ligger på. Beställningar som är gjorda i T028 syns i L002 som in- och 
utreservationer i de berörda lagrerna. Varje verkstad har ett eller flera lager, i 
Tabell 3.4.1.2 listar vi de lager vi behöva titta på. 
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Tabell 3.4.1.2 Lager 
 

Lager Info 
02 SDC-L reservdelslager 
25 Rågods PVS 
26 Montering PVS 

 
Vi kommer att använda oss av L002 för att kunna se lagersaldo, in- och 
utreservationer, transaktioner och förbrukningen av en artikel.  
 
3.4.1.3 L005 

L005 är en del av IDMS som hanterar planeringen av produktionen på PVS. 
Här hanteras b.la. beställda pumpar, planering av montering, ändring av 
befintliga ordrar och körplaner för tillverkningsadresser. 
 
Vad gäller körplaner så är de i dessa operatören vid en maskin kan se vad som 
ska köras och när den är uträknad att vara färdig. Här finns alla ordrar med 
som är inplanerade att köras i adressen. För att kunna starta en order måste 
den vara O:ad vilket innebär att ingående artiklar måste finnas i lager 25. 
Operatörerna rapporterar här statusen på ordern, Start-/Del-/Färdigrapporerad.  
 
3.4.2 APP 

Sedan fyra år tillbaka använder sig företaget av ett program som heter 
Application Production Planner, APP och den används på verkstäderna PVS, 
PVB, PVX, PVT och Elmotor. APP:n planerar och fördelar själv om 
maskinernas körordning utifrån L005. Ordrar vägs mot varandra vad gäller 
ordererkänt datum på ordrarna och maskinens kapacitet. Detta görs en gång 
varje dag genom att programmet hämtar information av nattkörningen av 
IDMS. APP:n använder sig av en samsorteringsnyckel för att kunna para ihop 
artiklar som går att köra ihop och lägger dessa efter varandra så att inget ställ 
behöver göras. Kapaciteten på maskinen styrs av vilka arbetstider en maskin 
har samt utnyttjandegraden för maskinadressen. Bemanningen sköts av den 
ansvariga produktionsledaren av maskinadressen och en logistiker sköter 
kapacitetjusteringen av APP:n. 
 
Hur APP:n tänker och samarbetar med IDMS tar vi upp i nästa avsnitt 
Samkörning 
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3.4.3 Samkörning 

För att illustrera hur IDMS, T028 och L005 samarbetar med APP:n valde vi 
att göra nedanstående layout, se Figur 3.4.3 
 

 
Figur 3.4.3 Översikt över hur APP & IDMS samarbetar 
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De logistiker på PVS som är materialanskaffare för artiklar som går i deras 
maskiner sitter med sin T028 varje dag. Utifrån den bokar man in sina ordrar 
på artikelnivå som kommer att få ett ordernr. Ordernumret är endast unikt för 
artikeln då den baseras på vilken verkstad och vilket datum en order är 
ordererkänt till. Exempelvis har vi ett ordernr PS2034 som står för att ordern 
är från verkstad PVS, år 2012, vecka 03 och dag 4. Kopplat till artikelnumret 
och det nya ordernumret finns antal, operationstid och ordererkänt datum. När 
en ny order går in i L005 läggs den in i körplanen på den dag som den är 
ordererkänd på utan att ha blivit omplanerad av APP:n.  
 
På kvällen kl:23.00 hämtas information ner från IDMS och lägger sig i APP:s 
inkorg . När logistikern som har hand om APP:n kommer på morgonen görs 
en första körning som kallas intern synk, se Figur 3.4.3. Från gårdagens APP 
finns en körplan nersparad som matchas den från L005. I gårdagens fil finns 
information om vad alla ordrar har för inlagt datum att sikta på och inte vad 
APP:n har räknat ut för leveransdatum. För nya ordrar som tillkommit finns 
det inlagda leveransdatumet att sikta på.  
 
Efter den första körningen, kallad intern synk, är gjord går APP-föraren in 
manuellt och ändrar det man vill göra. Den logistiker som kör APP:n lägger 
här några timmar och för varje ändring som görs en ny körning med den 
nuvarande körplanen som grund. Det man kan ändra på är låsningen av ordrar 
först på listan. Man kanske ska ha de i en annan ordning eller att en order 
måste låsas upp och lägga sig senare för att ingående artiklar saknas. När man 
är färdig med alla sina ändringar för man över körplanen till L005 där ordrar 
under förmiddagen är färdigrapporterade tas bort och nya läggs till.  
 
När en order passerar APP:n får denna orderkod 29 i L002. Det är detta 
datumet som RL kan basera sitt leveransdatum ut till kund på. Orderkod 29 
fås också om en ny order har blivit O:ad under dagen innan den har passerat 
APP:n. Detta har införts för att man senare skulle kunna basera 
servicegradsmätningen på detta. Det drivs nu ett projekt angående en 
systemändring som ska mäta mot orderkod 29 och inte mot ordererkänt datum 
i T028. Tyvärr är detta projekt ej prioriterat och kommer därför att dröja. 
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4 Mäta 

4.1 Intern servicegrad 

Grunden i vår mätning är den interna servicegradsmätningen genom MA-tools 
där vi tittar på veckorna 20 till 45 år 2011 mellan PS till RL. Vi valde denna 
som grund eftersom vi mäts enligt servicegraden och att vi kan få ut en bra 
mängd data att jobba vidare med. För varje order har vi följande information: 
 

• Prodenhet, produktionsenhet som tillverkar artikel (PS) 
• Mottagare, beställare av order (RL) 
• OrderNo, ordernr (PSÅVVD vid tillverkning, RLÅVVD vid 

överföring) 
• ArtNr, artikelnummer 
• S, ändelse av artikelnummer vid specialartikel 
• Begärt, ordererkänt arbetsdag (ÅÅÅÅVVD) 
• Verklig, färdigrapporterat arbetsdag (ÅÅÅVVD) eller datum in i lager 

vid överföring  
• T/R/S, om ordern är Tidig, Rätt eller Sen.  
• Levererat Antal i Rätt Tid, hur många som är levererade i rätt tid 
• Ursprungligt Antal, ordererkänt antal 
• Levererat Antal, hur många som är levererade 
• Antalsandel i Rätt Tid, hur stor andel av ordern som är i rätt tid 

 
Vi vill få fram information som visar vilka maskiner som har levererat flest 
orderrader till RL och hur servicegraden för dessa såg ut. Vi vill också se hur 
tidig/sen en order levererats och om det var någon skillnad på kundorder och 
lagerorder. Allt eftersom finns det möjlighet att komma på nya sätt att titta på 
den mätdatan vi har.  
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4.2 Artikeluppföljning 

Mätdatan vi har i föregående kapitel är en historisk data där vi inte kan se när 
en order är inbokad eller urskilja några orsaker till varför en order blir 
försenad. Om vi följer artiklar genom T028:an som är inbokade i våra 
vanligaste maskiner och följer dessa under resan gång kommer vi att finna 
orsaker till varför de inte bli färdiga i tid.  
 
Efter att vi samlat ihop all information kommer vi att kunna skapa ett Pareto-
diagram, vilket är ett verktyg tillhörande DMAIC. Med hjälp av ett Pareto 
diagram kommer vi antagligen att hitta den största orsaken till en dålig 
servicegrad.  
 
Vi skulle helst av allt kunna följa kedjan från hur beställningen från RL såg 
ut, när den gjordes och hur den sedan hanterades av PVS. När en beställning 
är lagd i RL:s T028 och den i sin tur är behandlad av PVS så uppdateras 
beställningen till att bli efter inbokningen av ordern. Detta gör det svårt för 
oss att dokumentera hur beställningen såg ut från början. Vi hade behövt kolla 
T028an hela tiden för att hinna få med en order innan den blivit behandlad.  
 
Vi kommer att gå in i T028 för den aktuella dagen, välja PS till PS och därur 
välja ut RL ordrar. En behandlad order ligger kvar i T028:an tills den har 
blivit levererad. Den information som finns i T028 är följande: 
 

• Inlagt datum, inbokad dag hos PVS 
• Antal, antal på order 
• Art.nr, artikelnummer 
• Benämning, benämning för artikel 
• Order nr PS, tillverkningsordernummer (PSÅVVD) alt. överföring 

(ÖF) 
• Order nr RL, ursprungligt ordernummer, används vid överföring 
• Ordererkänt, ordererkänt arbetsdag (ÅÅÅÅVVD) 

 
4.3 Arbetssätt PS och RL 

I definiera-fasen var vi med och följde arbetet från att en order beställdes av 
RL till att den bokades in av PVS. När man satt med RL:s logistiker förstod 
man lite runt om hur de tänkte. Sedan när man var med på PVS så hade de sin 
syn på de beställningar som gjorts och hur de tänker när de ska bokas in. Ett 
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hett ämne var när RL hade ett kundbehov av en artikel så försökte man lägga 
den på så kort ledtid som möjligt, ibland hamnade de även i negativ tid. 
 
Genom att ha ett antal möten med PVS tillsammans med RL kan vi säkert 
tillsammans komma överens om ett slags regelverk på hur vi ska arbeta. Det 
gäller även att få förståelse för varandras tänk och arbete.  
 
4.4 Intern ledtids mätning per artikel 

I industrin handlar det mycket om att spara tid, vi ville därför studera den 
interna ledtiden per artikel det vill säga den tid det tar för en artikel att gå från 
start till färdig i alla maskinadresser. Utifrån denna hoppas vi hitta vissa 
artiklar som har längre ledtid och därmed titta vidare på dessa och hitta 
orsaken till varför de har det. 
 
4.5 Operatörer 

Ute på golvet i verkstäderna hittar vi våra experter det vill säga operatörerna 
till varje maskinadress. Eftersom de har kunskapen för sin maskin så kommer 
vi att ställa en del frågor. Det är viktigt för oss att se vad de har för synpunkter 
och idéer angående servicegraden mot RL. Likaså passade vi på att lära oss 
mer om maskinerna och hur de skiljer sig mot varandra.  
 
4.6 Utnyttjandegrad maskinadress  

Varje maskinadress på PVS har en inlagd utnyttjandegrad i APP:n, den 
varierar beroende på vilken maskin det är, men de flesta är runt 70-85 %. Vi 
vill undersöka om utnyttjandegraden på maskinerna är rätt. Om exempelvis en 
maskin är belagd till 90 % men aldrig får ut mer än 75 % så kommer den 
aldrig kunna köra ikapp och vara i fas. Det ger ett växande släp av ordrar som 
inte blivit startade i tid och därmed bristande servicegrad som följd.  
 
Produktionsledarna på bearbetning har ett så kallat gröna hus på vissa 
maskinadresser där bl.a. finns mål och utfall uppsatt som de fyller i en gång 
per dag. Målet baseras på hur maskinen är bemannad och utfallet kommer 
från volymmätningen från TSO i Vista som ger antalet rapporterade timmar 
för ordrar.  
 



33 

Svårigheten med denna mätning är att det krävs att datan uppdateras både vad 
gäller planerade timmar, utfallet av timmar, maskinstopp och bemanning per 
maskin. Vi tänkte därför själva lägga tid och uppdatera under en månads tid 
för att informationen ska vara tillförlitlig. Målet kommer att baseras på hur 
den verkligen är bemannad för dagen och att maskinen fungerar. Vi kommer 
också att göra som tidigare att endast grundbemanningen är uppsatt. De 
maskiner vi har valt att följa är:  
 

Tabell 4.6.1 visar inlagda TAK-värden i APP:n  
 
Maskinadress TAK-värde 

217T01 88 % 
217Q06 85 % 
288E02 42 % 
288E03 

+ 217Q05 
(+ 288L01) 

42 % 

 
 

Maskinadress TAK-värde 
C17V00 87 % 
C17Y00 85 % 
C21L03 85 % 
C88R00 85 % 
C88O00 87 % 
C88A00 85 % 
C88E00 75 % 

De vänstra adresserna är de maskiner som gör detaljer till mid-range 
sortimentet medan maskinerna till höger bearbetar till small-range, se Tabell 
1.1.1. 
 
4.7 Beläggningslistor 

I MA-tools finns för varje maskinadress en beläggningslista. Den tar ut 
information ifrån IDMS om artiklar som har en årsvolym som är större än 
noll. Den väsentliga datan som vi finner här är: 
 

• Adress, tillverkningsadress 
• Art Nr, artikelnummer 
• Op Nr, operationsnummer 
• Op Benämning, operationsbenämning 
• Ställ-tid, ställtid 
• Styck-tid, operationstid för en bit 
• Års-Ställ-Tid, ställtid per år 
• Års-Styck-Tid, stycktid per år 
• Total-Tid, totala operationstid per år 
• Partiform, storlek på parti 
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• Årsvolym, antal artiklar per år 
• A B C, kategori för hur ofta ett parti bearbetas 
• Benämning, artikelns benämning 

 
Denna gjordes för att få en grund i hur många artiklar som finns i de 
intressanta maskinadresserna. Vi ville använda denna för att kunna gruppera 
ihop de olika familjerna som finns i en maskin. En familj innebär att man 
grupperar artikelnummer som kan köras ihop utan att något större ställ 
behöver göras. Oftast beror det på att familjen baseras på ett och samma 
gjutämne som bearbetas till olika artikelvarianter.  
 
4.8 Ledtid och Svep 

Vi kommer i vårt projekt även titta över om de inlagda ledtiderna som finns i 
systemet är rimliga och vad som krävs för att leva efter dessa för att ha en bra 
servicegrad. Systemet hanterar endast en ledtid för en artikel, dvs. man kan 
inte ha olika ledtider för en artikel beroende på vilken verkstad som beställer 
den. När systemet ser ett behov räknar den av artikelns ledtid och dyker upp 
som ett anskaffningsförslag när den ligger i negativ tid, på dagen ledtiden 
börjar eller svepet. Svepet innebär helt enkelt att man sveper ledtiden extra 
dagar för att så på sätt se behov eller beställningen i tidigare tid. Detta kan 
varje enhet justera beroende på vilken verkstad man kommer att beställa det 
ifrån. En förutsättning för att kunna använda sig av ledtiden i systemet är att 
anskaffare i förväg redan har beställt råämne så att den kommer att kunna 
finnas i god tid.  
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5 Analysera 

5.1 Intern servicegrad 

Mätdatafil finns på CD, PStillRL.xls 
 
Genom körningen av intern servicegrad fick vi 2711 orderrader mellan 
veckorna 20 till 45 att arbeta vidare med. 
 
Det vi har kompletterat mätningen med följande från IDMS: 

• Antal ordrar, hur många gånger en artikel har gjorts 
• Ordertyp, om en order är en kundorder(KO) eller lagerorder(LO) 
• Count, uppräknare som används vid skapande av Pivot-diagram 
• Tillv.adress, huvudsaklig maskinadress 
• Råämne, artikelnummer på gjutgods 
• Benämning, artikelns benämning(ex pumphjul, pumphus etc.) 
• B.Datum, samma som Begärt fast i datumformat 
• V.Datum, samma som Verkligt fast i datumformat 
• Diff, beräknat differensen mellan ordererkänt och verkligt datum 
• Ledtid.art, inlagd ledtid per artikel 
• Servicegrad, beräknat hur många som är levererade i rätt tid, >95% 
• Servicegrad Kass, hur stor andel av ordern som är i rätt tid 
• Servicegrad försening, hur stor andel av ordern som är i rätt tid 

 
Nu kunde vi använda oss av en funktion i Excel för att skapa olika Pivot 
diagram. Där finns möjlighet att testa olika kombinationer för att på ett tydligt 
sätt illustrera hur det ligger till.  
 
Nedan visar vi ett diagram över hur många orderrader varje maskinadress på 
PVS har haft från RL under den valda perioden, se Figur 5.1a. Där finns en 
del andra adresser med än de som finns i vår produktionslayout, se Figur 3.1. 
De udda adresserna kan vara någon operation som görs i en line, i den rostfria 
verkstaden eller en avsides adress såsom montering och avsyning. 
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Figur 5.1.a visar antal orderrader per tillverkningsadress från RL 

 
Tabell 5.1 maskinadresser med flest orderrader 

Maskinadress Orderrader Andel 
288E02 441 16,27% 
288E03 281 10,37% 
C88R00 238 8,78% 
C88E00 202 7,45% 
217T01 145 5,35% 
288K01 138 5,09% 
C88A00 122 4,50% 
C88O00 110 4,06% 
221J07 103 3,80% 
221J05 100 3,69% 
221J06 98 3,61% 
217K01 82 3,02% 
C21L03 79 2,91% 
C17V00 65 2,40% 
Total: 2204 81,30% 

 
Här har vi identifierat att det är maskiner som kör pumphjul som bearbetar 
och levererar mest åt RL. Vad gäller pumphjul så har man två typer av hjul 
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som står för i stort sett all kvantitet. Dessa kallas för C- och N-hjul där C är en 
äldre variant och N den nyare.  
 
Intresset ligger ju i att framförallt kolla på servicegraden av de maskiner som 
levererar till RL därför har vi valt att skapa Figur 5.1.b. Utifrån denna kan vi 
se att servicegraden mot RL inte är så hög bland maskinerna, då den ligger 
runt 50 %. Den enda maskin som har godkänd servicegrad är C88O00 och 
kommer därför att användas som en referens emot de andra adresserna. Denna 
maskin bearbetar pumphus. 
 

 
Figur 5.1.b visar de adresser som går mest till RL och deras servicegrad 

 
Vi har valt att gå vidare med att titta på de lineadresser som tillverkar 
pumphjul, dvs. 288E02, 288E03, C88R00, C88E00 & C88A00 samt 
pumphuslinen C88O00. 217T01 är en enkelsvarv som ofta gör artiklar som 
går till andra adresser, främst till rostfria verkstaden för att sedan komma 
tillbaka till andra adresser. Det gör det svårt för oss att följa artiklar i 
maskinen. Adresserna 288K01, 221J07, 221J05 och 221J06 är 
fleroperationsmaskiner med flera jobb igång samtidigt. Det drivs ett projekt 
med att få APP:n att hantera beläggningen av denna typ av maskiner vilket 
gör att vi väljer att inte titta mer på dessa maskiner.   
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I Figur 5.1.c ser man hur många antal dagar en order är försenad, förtidigt 
eller rätt levererad mot ordererkänt datum. Detta diagram visar ett 
normalfördelat utseende runt det ordererkända leveransdatumet. Vi trodde att 
majoriteten av ordrarna skulle vara ett eller två dagar sena men diagrammet 
visar tydligt att så inte är fallet.  

 
Figur 5.1.c visar när leveransen skett mot ordererkänt 

 
Vi har även här lagt in de mest frekventa maskinadresserna och sett att ordrar 
till RL oftast blir körda på den dagen de är ordererkända på. Den maskin som 
skiljer sig och levererar med jämn fördelning fyra dagar för tidigt tills på rätt 
dag är C88O00, se Figur 5.1.d. 
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Figur 5.1.d visar när leveransen skett mot ordererkänt i C88O00 
 

Materialanskaffarna på PVS hade känslan av att ledtiderna var för korta. För 
att få en blick av vilka ledtider som fanns för artiklarna skapade vi följande, se 
Figur 5.1.e. Där ser vi att majoriteten har 5 dagars ledtid 

 
Figur 5.1.e ledtid för artiklar 
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Vi är intresserade av servicegraden därför valde vi också att skapa Figur 5.1.f. 
Utifrån den kan vi se att den inlagda ledtiden inte spelar någon större roll vad 
gäller servicegraden då den håller sig runt snittet på 50 %. Med andra ord kan 
vi inte här bara välja ut artiklar med en viss ledtid att arbeta vidare med.  

 
Figur 5.1.f ledtid för artiklar 

 
Vi har också testat att göra som med maskinadresserna i Figur 5.1.d fast med 
ledtider istället. Vi ser där samma mönster att man för 5, 7 och 10 dagars 
ledtid har en normalfördelning runt noll. 

 
I definiera fasen visade vi hur beställningar gjordes från RL angående om det 
var en lagerorder eller kundorder. Eftersom arbetet skiljer sig lite vid 
hantering av respektive ordertyp så ville vi se skillnaden i antal orderrader och 
servicegrad, se Figur 5.1.g nedan. Logistikerna på PVS hade känslan av att en 
kundorder hade bättre servicegrad eftersom de lägger ner mer energi på att 
försöka möta behovet från kunden. Vi kan konstatera att så inte är fallet, mest 
pga. av att om en order är inbokad med hänsyn av ett behov är den också 
inlagd på en kortare ledtid än vad den är tilldelad i systemet. Det finns också 
de lagerordrar som är inbokade på kortare än ledtid då reservdelslagret inte 
räcker till. Detta beror till största del på ojämn förbrukning som inte täcker 
större beställningar. Frågan som dyker upp är om RL har rätt lagerparametrar 
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vårdade för dessa artiklar. Vi kommer att ta upp detta i en annan mätning, 
Artikeluppföljning då vi här inte kan se när ordrarna är inbokade.  

 
Figur 5.1.g visar både antal orderrader och servicegrad för KO/LO 

 
Grundbemanningen i bearbetning styrs av en beläggningsberäkning för 
maskiner utifrån prognos och budget. I den tas ingen hänsyn till 
kundorderstyrda artiklar för varje enskild maskinadress. Utifrån Figur 5.1.h 
kan vi se att i den maskinen som levererat flest orderrader till RL, 288E02, så 
är 47 % av dessa kundorderstyrda. Detta kan göra så att produktionsledarna 
beräknar beläggningen felaktigt så att det inte finns tillräcklig bemanning för 
att klara det större behovet av adressen.  
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Figur 5.1.h visar antalet KO och LO på utvalda maskinadresser 

 
De flesta artiklar kände vi gick enbart i en maskin- eller lineadress för att bli 
en färdig artikel. För att få grepp om fördelningen över hur många adresser en 
RL order passerar visar vi Figur 5.1.i. 

 
Figur 5.1.i visar antalet maskinadresser ordrarna går igenom 
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När en artikel går i flera maskinadresser får den också en längre inre ledtid. 
Den blir också beroende av beläggningar i alla de övriga maskinadresserna 
och vi ville se om det var stor skillnad i servicegrad. Men enligt Figur 5.1.j ser 
vi att antalet maskinadresser inte gör så stor skillnad på servicegraden och att 
de 12 orderraderna med 5 adresser inte påverkar något nämnvärt. 

 
Figur 5.1.j visar servicegraden på antalet maskinadresser ordrarna går 

igenom 
 

Vi fick höra från produktionsledningen och logistiker om att det är svårt att 
för dem att veta hur RL:s beställningar kommer att se ut. Vissa veckor 
upplever de att de knappt har några ordrar till RL och andra kommer alla på 
en och samma gång. I den datan vi har från Intern Servicegrad finns ingen 
information om hur en order är beställd av RL eller vilken dag den är inbokad 
på PVS. Det vi kan få fram är till vilken dag den är inbokad, dvs. ordererkänt 
datum.  Nedan i Figur 5.1.k visar vi det totala antalet orderrader per vecka 
som är ordererkänt och ger i alla fall en godtycklig bild över hur 
beställningarna har gjorts om vi förutsätter att de är inbokade på ledtid. Av 
informationen kan vi dra slutsatsen att en viss variation finns men att den inte 
borde märkas på det sättet logistikerna beskriver det. 
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Figur 5.1.k visar inbokade orderrader per vecka 

 
Om vi i sin tur väljer att kolla på utvalda maskinadresser ser vi en större 
variation i antal orderrader. Detta ger belägg för vad logistikerna upplever då 
de var för sig har hand om inbokningen av sina egna maskiner. Nedan visar vi 
i Figur 5.1.l hur det såg ut för 288E02 men att resten också har stor variation.  

 
 

Figur 5.1.l visar inbokade orderrader per vecka 
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5.2 Artikeluppföljning 

Mätdatafil finns på CD, Artnruppföljning.xls 
 
Artikeluppföljningen har gjorts på de sex maskiner som valts ut under 5.1. Vi 
har följt artiklar från och med år 2011 vecka 51 till och med år 2012 vecka 8. 
Totalt har detta gett 382 artiklar totalt. Utifrån dessa data har vi kunnat skapa 
ett Pareto diagram, se Figur 5.2.1. 
 
Den information som finns i T028:an, se kap 4.2, har vi kompletterat med 
nedanstående information. En del är hämtat från företagets databas och en del 
är uträknat genom att göra ekvationer i Excel. 
   

• Tillv.adress, maskinadress 
• Count, uppräknare  
• Kod, anskaffningskod, se Tabell 3.4.1.1 
• KO/LO, ordertyp, antingen kundorder(KO) eller lagerorder(LO) 
• L002.1, nytt datum för inreservation lager 02 
• L002.2, ett andra nytt datum för inreservation lager 02 
• Behovsdatum, behov pga. utreservation i lager 02 
• PS ledtid, arbetsdagar mellan inlagt och ordererkänt datum 
• RL ledtid, arbetsdagar mellan inlagt och ”önskat” datum* 
• Diff PS/RL, skillnaden mellan PS ledtid och RL ledtid 
• Art.ledtid, ledtid för artikel i systemet 
• Diff RL/art, skillnaden mellan RL ledtid och artikel ledtid 
• Diff PS/art, skillnaden mellan PS ledtid och artikel ledtid 
• In.ledtid, PS ledtid om kortare än Art.ledtid annars PS ledtid 
• Slutrapp., den arbetsdag ordern blir färdigrapporterad 
• Diff, skillnad mellan Slutrapp. och ordererkänt 
• Ve.ledtid, verkliga ledtiden, In.ledtid + Diff 
• Servicegrad, servicegrad för order 
• Information, information om statusen på order 

 
* önskat datum baseras på RL:s ordernummer, det är inte alltid pålitligt då det 
baseras på den arbetsdagen systemet ser ett behov till och inte alltid vad RL 
har önskat. 
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Av de ordrar som har 0 % i servicegrad har vi valt att kategorisera orsaker. En 
order kan ha en eller flera orsaker till att den brister vilket ger värdet 1.  
 

• Bemanning, maskinen inte bemannad som tänkt 
• Familjekörning, samsortering av ordrar för att undvika ställ 
• Beläggning, maskin överbeläggs eller att kapacitet ej har justerats 
• Maskin, maskin står stilla pga. driftstopp 
• Övrigt, när orsaken inte går att kategorisera  
• Operatör, operatör kör inte som han ska 
• Gjutämne, gjutämne saknas i lager 
• Kassation, ordern blir inte levererad till 95 % pga. kassation 

 

 
Figur 5.2.1 visar ett Pareto diagram över artikeluppföljningen 

 
Resultatet av orsakerna som påträffas känns rimliga efter vad vi själva har 
upplevt. Under dessa veckor har de varit väldigt stor frånvaro pga. sjukdom 
vilket gör att personer har flyttats mycket mellan olika adresser för att se till 
att få fram de ordrarna som det finns behov av. Ett genomgående tema är att 
alltid se till att större lineadresser är bemannade som tänkt och att man sedan 
sprider ut personalen som finns kvar på resterande adresser. När det finns 
inplanerade ordrar att köra Just In Time, JIT, men bemanning saknas 
resulterar detta i försenade ordrar. Detta beror ofta på att en maskin inte är 
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bemannad som den är planerad i APP:n, detta gäller främst 288E02 och 
288E03. 288E02 eftersom den ihop med 217Q06 är bemannad med tre 
personer per skift och har därför stor sannolikhet att bemanning saknas. 
288E03 har en till två personer per skift och ingår i samma förbättringsgrupp 
som 288E02 och 217Q06. Eftersom 288E02 generellt har hög beläggning och 
är en större lineadress tar man oftast operatörer från 288E03 vid behov. Här 
har operatörerna ingen riktigt koll på var de ska vara eller hur många de blir 
på skiftet. Samtidigt har det varit lite lägre orderingång mot planerat vilket 
gjort att inga större materialbrister uppstått.  
 
En maskin ligger oftast inplanerad att köra JIT oberoende vilka artiklar den 
passar att köra med. När operatörer sedan skapar familjer så tar de och samkör 
en order med andra ordrar som ligger inplanerade längre fram i körplanen. De 
som då låg planerade att köras direkt efter de första ordrarna och inte tillhör 
samma familj kommer att bli försenade medan de andra blir för tidigt körda. 
Att köra en order för tidigt ger godkänd servicegrad vilket inte är fallet för en 
undanträngd order.  
 
Vad gäller orsaken beläggning så kan den vara svår för oss att uppskatta i de 
fall en maskin har blivit överbelagd. Vi följer en order och letar orsaker ifall 
den blir försenad men vi kan inte se hur maskinen såg ut när den bokades in. 
Fanns det verkligen tillräckligt med kapacitet att den från början skulle kunna 
klara sig. De gångerna vi har varit med en logistiker vid inbokning så läggs 
nya ordrar oftast in på ledtid även om en maskin är fullbelagd längre än detta.  
 
Orsakerna enligt Figur 5.2.1 skiljer sig en hel del för varje maskinadress. 
Därför har vi skapat ett antal Pivot diagram per maskinadress för att vi lättare 
ska kunna analysera vidare. I figur 5.2.2 nedan har vi orsakerna för adressen 
288E02. Största orsaken till att denna maskin blir försenad är familjeplanering 
och maskinstopp. De pumphjul som orsakat kassation är hårdjärnshjulen. 
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Figur 5.2.2 orsaker till icke godkänd servicegrad på 288E02 

 
Enligt vad vi nämnde tidigare så kan vi här se i Figur 5.2.3 att största orsaken 
är bemanningen. 
 

 
Figur 5.2.3 orsaker till icke godkänd servicegrad på 288E03 

 
Utifrån Figur 5.2.4 ser vi att i denna maskinadress så är största orsaken 
beläggningen. Detta beror på att denna maskinadress har varit felbelagd i 
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APP:n då planerad frånvaro inte har var inlagd och har därför överbokats. När 
vi följde artiklarna i denna maskin såg vi också att maskinen varje dag inte 
fick ut de antal timmar de borde ha fått. Detta är också något som vår mätning 
av bearbetade timmar i maskinen också påvisar, se 5.6 Utnyttjandegrad. 
Under denna period började produktionsledningen följa upp denna maskin 
med mål och utfall i Gröna huset vilket har resulterat i att operatörerna har 
jobbat på bättre än innan men fortfarande når de inte alltid målet. Det är två 
stycken operatörer som kör denna maskin varav ingen annan finns tillgänglig 
som backup utan är endast övertid som gäller ifall den ska komma ifatt.  
  

 
Figur 5.2.4 orsaker till icke godkänd servicegrad på C88A00 

 
På samma sätt som vi såg i maskinadressen 288E03 ser vi också i denna 
maskinadress att bemanningen brister, se Figur 5.2.5. När vi började vårt 
examensarbete bestod denna maskinadress av två snarlika maskiner varav 
varje maskin hade en operatör. De flesta artiklar gick att köra i varandras 
maskiner, förutom en del som endast kunde köras i ena. Operatören vid 
huvudmaskinen gick ständig förmiddag och körde aldrig den andra maskinen. 
Operatören av den andra maskinen gick två-skift och hjälpte även till med att 
köra en del ordrar som huvudmaskinen inte hann med. Under tiden vi följde 
artiklar så ordnade man till så att alla artiklar nu går i huvudmaskinen och att 
den ena operatören går ständig förmiddag och den andra går eftermiddag.  
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Figur 5.2.5 orsaker till icke godkänd servicegrad på C88E00 

 
En annan lineadress vi tittade på var C88O00 som producerar pumphus. 
Denna adress har haft stora problem med maskinstopp, se Figur 5.2.6. Det är 
främst de två Sayo-maskinerna vid slutoperationen som strular men även 
ibland roboten. När någon utav av Sayo-maskinerna inte fungerar blir 
kapaciteten reducerad till runt 40 %. Eftersom cellen är automatisk sköts 
mycket runt Sayo-maskinerna av hydralik vilket är det som oftast är problem 
med. Men när den väl fungerar som den ska så får den ut mycket bearbetade 
timmar. 

 
Figur 5.2.6 orsaker till icke godkänd servicegrad på C88O00 
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Den maskin som har högst beläggning bland maskinerna på PVS är C88R00 
och denna maskin går redan fyra skift och ändå har den svårt att hinna med 
behovet. Därför har operatörerna tillsammans med logistiker valt att 
familjeköra artiklar så mycket som möjligt. Detta för att de ska få ut så 
mycket timmar som möjligt då de har relativt långa ställtider. Riggtiden på 
denna maskin ligger normalt på ca 45 min upp till 90 min. Tack vare 
familjekörningen halkar maskinen inte efter men resulterar i ordrar som 
brister i servicegradsmätningen, se Figur 5.2.7. 
 

 
Figur 5.2.7 orsaker till icke godkänd servicegrad på C88R00 

 
5.2.1  Svep 

När vi följde artiklar i artikeluppföljningen såg vi att RL ordrar ofta bokades 
in utan att svep användes dvs. precis på ledtid. Vi kompletterade denna med 
att fylla på med PVS ordrar från v.7 och v.8 ur T028:an för att se svepet. 
Genom att göra ett Pivot diagram baserat på skillnaden mellan ordererkänt 
datum, utlagt datum och artikelns ledtid ur artikeluppföljningen, se Figur 
5.2.1.1 och 5.2.1.2 kan vi urskilja att en skillnad finns. Här har vi valt att 
endast titta på lagerordrar då en kundordrar har långa ledtider och som 
reservdelar beställs de oftast efter vad kunden önskar vilket oftast är på 
kortare tid än den inlagda ledtiden. I diagrammen nedan ser vi tydligt att PVS 
drar nytta av det inlagda svepet på sina egna ordrar medan RL ordrar bokas 
oftast in utan något svep överhuvudtaget.  
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Figur 5.2.1.1 Använt svep för PVS 

 
Figur 5.2.1.2 Använt svep för RL 
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Vad gäller det inställda svepet så har PVS 5 dagar inlagda mot sig själva och 
RL har 4 dagar gentemot PVS. Vad gäller lagerordrar kan man tycka att dessa 
endast ska vara rena påfyllnader och att systemet då skulle drar nytta av 
svepet på 4 dagar när det gäller RL ordrar. 
 
För att få en klarhet hur det ser ut för andra verkstäder tog vi i filen Svep.xls  
och la in inbokade ordrar för v.7 och v.8. Det vi ser i Figur 5.2.1.3 till 5.2.1.6 
att RL inställda svep som iofs. är 5 dagar gentemot andra verkstäder använts i 
större utsträckning.  
 

Figur 5.2.1.3 Använt svep på verkstad PVT 
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Figur 5.2.1.4 Använt svep på verkstad PVX 

 
 

Figur 5.2.1.5 Använt svep på verkstad PVB 

 

Totalt använt svep PVX

0

2

4

6

8

10

12

-5 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -5 -4 -2 -1 0 1 2 3 4

PX RL

LO

Dagar

O
rd

er
ra

de
r

Totalt använt svep PVB

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 6
-1

4
-1

2
-1

0 -9 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 8 14 32

PB RL

LO

Dagar

O
rd

er
ra

de
r



55 

Problemet med att svepet blir utnyttjad olika innebär att en maskin redan 
ligger belagd 4 dagar över ledtiden med vissa ordrar. Då måste det finnas 
ledig kapacitet för nya RL ordrar och de PVS ordrar som läggs in utan eller 
med kortare svep. PVS är också den största leverantören av artiklar till RL. 
 
När vi nu sett att svepet inte använts så tog vi kontakt med logistiker och 
logistikchef på PVS för att fråga hur vi skulle gå tillväga. De var inne på 
spåret att RL logistiker kanske utnyttjade att de såg ordrar i förväg och sedan 
kortade ner tiden på beställningen eller att det är systemet som inte klarar av 
att hantera svepet. Vi tog även kontakt med berörda personer på RL där de 
under en vecka kontrollerade hur T028:an fick upp deras anskaffningsförslag. 
Den visade på att ca 35% av förslaget dyker upp på  kortare än ledtid, se Figur 
5.2.1.6. Under Kap 6.4 Svep tar vi upp mötet med RL vad gäller hur vi ska 
tillväga med svepet. 
 

Figur 5.2.1.6 visar T028:ans anskaffningsförslag 
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5.3 Arbetssätt PS och RL 

Mätdatafil finns på CD, Artnruppföljning.xls 
 
Vi kände att logistik på PVS fick lägga en hel del arbete när ordrar är 
beställda på kortare än ledtid. Det var också oklart hur beställningen från RL 
fick se ut. När en logistiker lägger in en artikel på kort ledtid så ger man den 
ett ordererkänt datum som man verkligen tror på. Det logistikern först måste 
kolla är om det finns gjutgods i tid och även kolla med operatör eller i 
beläggningen när den skulle passas att köra. 
 
I vår mätdata för Artikeluppföljning ville vi därför se hur många av ordrarna 
som PVS har lagt in på kortare än ledtid. Därför la vi till en formel för hantera 
detta. 

• Kort ledtid, order är inlagd på kortare än Art.ledtid 
 
Totalt fann vi att 105 av 366 ordrar är inbokade av PVS på en kort ledtid. De 
artiklar vi följt under Artikeluppföljning består ofta av flera antal orsaker detta 
gäller även för kort ledtid. Nedan skapade vi Tabell 5.3.1 där vi ser att 
servicegraden på de ordrar som är inlagda på kortare ledtid har sämre 
servicegrad än de som ligger inlagd på normal ledtid.  
 
Logistikerna på PVS trodde att de som var inlagda på kort ledtid skulle ha en 
högre servicegrad än resten eftersom det läggs ner energi och tid på att boka 
in dem korrekt. Ordrar önskade på ledtid bokas i stort sett aldrig in på längre 
än ledtid trots att det skulle behövas för att klara servicegraden.   
 
Om vi förutsätter att de som är inlagda på kortare än ledtid inte är sämre än de 
andra får vi en lite ökning i servicegrad, från 68,85 % till 71,26%. En annan 
tanke skulle vara om alla ordrar som är inlagda på kort ledtid skulle klara sig 
skulle vi öka till 79,51 % i servicegrad. Nu har dock de flesta av dessa ordrar 
även andra orsaker vilket gör denna procentsats fiktiv.  

 
Tabell 5.3.1 Jämförelse av servicegrad vid kort ledtid 

 

Servicegrad Kort  
ledtid (1) 

Normal  
ledtid (0) Total Kort  

ledtid 100% 
100% 66 186 252 291 
0% 39 75 114 75 
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Summa: 105 261 366 366 
Servicegrad 62,86% 71,26% 68,85% 79,51% 

 
Något vi ser är att på många ordrar missar vi en dag i ledtid från att RL har 
lagt en order tills att den behandlas av PVS. Främsta anledningen är att de 
beställningar som görs under dagen inte hinns med att boka in. Antingen att 
logistikern på PVS inte hinner kolla igenom sin T028 mer än en gång eller att 
beställningen från RL kommer sent under dagen.  
 
För att få en klarhet hur beställningarna ska se ut bokade vi in två möten med 
personal från logistikavdelningen på respektive enhet. Det vi märkte var att 
ingen innan har lyft frågan och att man inte hade förståelse för varandras 
arbete.  
 

• RL ska få beställa efter vad kunden önskar dock ej i negativ tid 
• PVS ska försöka så gott de kan möta kundens önskan dock utan att det 

ställer till i planeringen av bearbetningen 
• PVS ska inte manuellt få flytta eller försena en RL order utan att 

kontakta RL 
• PVS ska inte dra slutsatser av utreservationer i L002 för lager 02 då 

det kan finnas ordrar som hanteras via mail eller ingår i 
reservdelssatser 

 
Ett stort problem för RL är att det uträknade inreservationsdatumet flyttar på 
sig desto närmre ordern kommer den ordererkända arbetsdagen. De trodde att 
APP:n letade upp den första lediga platsen i körplanen när en order bokades in 
och då höll sig där. Se kap 3.4.3 för att se hur APP:n tänker.  
 
5.4 Intern ledtids mätning per artikel 

Mätdatafil finns på, CD mätdatarapport.xls 
 
Efter att ha gjort den interna ledtidsmätning på alla ordrar som går till RL på 
alla maskinadresser på PVS har vi kommit fram till att vi kan förkasta denna 
mätning. Detta på grund utav att ledtiden per artikel är så låg att den inte 
påverkar servicegraden.  
Det vi fick fram var när en order var start-/del-/färdigrapporterad i 
tillverkningsadressen. Oftast går en artikel endast i en maskin där körtiden för 
en order ofta handlar om några minuter till någon timme. Om vi hade haft 
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med hur länge en order låg med i orderkön innan den kördes och vad den hade 
för ordererkänt datum kanske det hade varit mer intressant. 
 
5.5 Operatör 

Mätdatafil finns på, CD utnyttjandegrad.xls 
 
Genom att ha pratat och frågat operatörerna på maskinadresserna har vi fått en 
bild av hur de tycker det fungerar och hur de gör. De frågor vi ställde samt 
svaren vi fick presenteras i Bilaga 2.  
 
Utifrån denna kunde vi hitta likheter och olikheter mellan vissa maskiner. Det 
var olika på hur RL ordrar behandlades, cirka 50 % av operatörerna 
prioriterade RL och PVS ordrar lika. Det var ingen större skillnad på 
servicegraden på de maskiner som körde många artiklar mot dem som körde 
fåtal. Vi såg också att vissa maskinadresser gör en hel del familjekörning där 
de tittar uppemot en vecka framåt. Detta gör det för att de ska få ut så mycket 
som möjligt, men tyvärr gör det att vissa ordrar skjuts fram och blir försenade 
medan andra blir körda för tidigt. Så på något sätt blir det fel på de flesta 
maskinerna trots att operatörerna gör på olika sätt. 
 
5.6 Utnyttjandegrad per maskinadress 

Mätdatafil finns på CD, utnyttjandegrad.xls 
 
Vi vill starta med en grund på hur utnyttjandegraden per maskinadress brukar 
vara därför tar vi och tittar bakåt i tiden för att kunna ta ett medelvärde. Enligt 
Bilaga 3, kan vi se skillnaden mellan den utnyttjandegrad som är inlagd nu 
mot statistik. Denna tabell ger oss vissa adresser som har stora skillnader till 
exempel på C17V00, 217K01 och C88A00.  
 
Tyvärr är de värden som Bilaga 3 har gett oss inte tillförlitliga, detta på grund 
utav att om dessa värden ska stämma så ska all frånvaro per maskin samt 
maskinavbrott vara inskrivna och tyvärr är så inte fallet. Produktionsledarna 
inom bearbetningen säger att detta bara är en fingervisning och inget som man 
kan gå vidare med utan vidare tester. 
 
Nästa steg i vår utnyttjandegrads beräkning är att använda samma verktyg 
som produktionsledarna inom bearbetningen använder. Vi valde därför ut ett 
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antal adress som vi följt och satt upp målen enligt gällande TAK-värde i APP, 
se Tabell 4.6.1. Vi ville se vad mål och utfall blir både om hänsyn tas till 
maskinstopp och bemanning men också ett mål enligt basbemanningen. 
 
Nedan har vi valt att visa förhållandet mellan mål och utfall för adresserna vi 
följer, se Tabell 5.6.1 och 5.6.2. De som har över 100 % producerar mer 
utslagen tid än vad målet säger. Detta kan bero på övertid, familjekörning så 
att ställtid sparas in eller att målet är för lågt satt.   
 

Tabell 5.6.1 med uppföljning av bemanning/maskinstopp etc. 
 

Maskin: v3 v4 v5 v6 v7 
217T01 107,0% 103,1% 92,1% 112,1% 93,3% 
288E02 97,9% 87,4% 101,6% 109,1% 101,2% 
217Q06 84,6% 99,0% 91,1% 99,0% 74,2% 
217Q05      
288E03 136,7% 64,9% 95,0% 104,3% 91,0% 
288L01      
C17V00 114,8% 92,3% 69,1% 88,9% 100,2% 
C17Y00 118,1% 87,0% 95,8% 83,4% 66,1% 
C21L03 114,2% 116,0% 99,0% 96,6% 91,8% 
C88A00 106,7% 98,3% 78,9% 96,6% 78,9% 
C88E00 112,2% 102,2% 96,8% 125,1% 96,7% 
C88O00 108,2% 108,0% 98,7% 90,9% 99,2% 
C88R00 100,1% 130,8% 112,4% 111,5% 115,0% 

 
 

Det vi märker är att en maskin ofta inte är bemannad som tänkt eller att den är 
sönder. Vi ser skillnad av värdena i tabellerna 5.6.1 och 5.6.2. Utifrån dessa 
kan vi se att Tabell 5.6.2 har en lägre utnyttjandegrad än vad den andra 
tabellen visar. 
 

Tabell 5.6.2 med basbemanning 
 

Maskin: v3bas v4bas v5bas v6bas v7bas 
217T01 105,8% 68,5% 68,5% 87,1% 93,3% 
288E02 97,9% 81,8% 94,1% 109,1% 93,1% 
217Q06 74,3% 99,0% 82,2% 85,5% 65,3% 
217Q05      
288E03 118,0% 64,1% 57,9% 74,8% 84,2% 
288L01      
C17V00 114,8% 92,3% 51,3% 96,5% 100,2% 
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C17Y00 106,3% 87,0% 85,0% 83,4% 66,1% 
C21L03 107,9% 116,0% 77,3% 96,6% 91,8% 
C88A00 106,7% 98,3% 78,9% 96,6% 78,9% 
C88E00 112,2% 102,2% 96,8% 84,0% 74,8% 
C88O00 104,0% 84,9% 89,7% 83,7% 99,2% 
C88R00 100,1% 130,8% 112,4% 111,5% 115,0% 

 
Vilket värde som ska anges i APP:n kan man vinkla på olika sätt. Antingen så 
lägger man in det värde som motsvarar att maskinen fungerar som den ska 
och att operatörerna är på plats. Det andra är att man räknar TAK-värdet med 
ett snitt på hur mycket man får ut även om folk flyttats från maskin eller att 
den inte fungerar. I Tabell 5.6.3 nedan kan vi se hur värdet borde justeras för 
de olika synsätten.  
 

Tabell 5.6.3 sammanställning av utnyttjandegrad 
 

Maskin: Medel Medelbas TAK 
APP Rek Rekbas Diff Diffbas 

217T01 103,5% 82,5% 88% 91,1% 72,6% 3,1% -15,4% 
288E02 99,0% 95,7% 42% 41,6% 40,2% -0,4% -1,8% 
217Q06 93,4% 85,3% 85% 79,4% 72,5% -5,6% -12,5% 
217Q05               
288E03 100,2% 78,7% 42% 42,1% 33,0% 0,1% -9,0% 
288L01               
C17V00 91,3% 88,7% 85% 77,6% 75,4% -7,4% -9,6% 
C17Y00 96,1% 90,4% 87% 83,6% 78,7% -3,4% -8,3% 
C21L03 106,4% 99,5% 85% 90,5% 84,5% 5,5% -0,5% 
C88A00 95,1% 95,1% 85% 80,9% 80,9% -4,1% -4,1% 
C88E00 109,1% 98,8% 75% 81,8% 74,1% 6,8% -0,9% 
C88O00 101,4% 90,6% 80% 81,2% 72,5% 1,2% -7,5% 
C88R00 113,7% 113,7% 90% 102,3% 102,3% 12,3% 12,3% 

 
Vi har gått en runda varje dag och kollat vid maskinerna om eventuella större 
stopp och frånvaro. Det kan givetvis ibland vara svårt att uppskatta hur 
mycket det orsakar i form av förlorade maskintimmar. Generellt sett så vill 
produktionsledningen ha ett TAK-värde som stämmer överens med att 
maskinen fungerar och bemanningen är som den ska. I vår tabell ovan ser 
man att TAK-värdena generellt sett skulle behöva sänkas för att beläggningen 
skulle stämma överens med snittet av verkligheten. Detta är något ledningen 
inte vill göra utan snarare höja den för att skapa ett tryck i maskinen så att 
operatörerna jobbar i en högre takt. Vi ser också att TAK-värdet inte är för 
lågt satta när en maskin producerar som den ska.   
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Under tiden vi gjorde denna mätning var en sjukdomsperiod så att 
bearbetningen blev underbemannad. Samtidigt hade verkstaden lite mindre att 
göra vilket gjorde att man inte körde övertid eller bemannade upp med mer 
folk. På mindre adresser som t.ex. 288E03 blev ofta folk förflyttade för att 
bemanna upp andra liner, då främst 288E02. Sjukdomar är ett svårt problem 
att hantera då det är svårt att veta när personen kommer tillbaka. Detta ställer 
till det vid planering av beläggningen eller för att i tid göra åtgärder för att få 
ut ordrar i rätt tid.  
 
De adresser som kan se urskiljer sig från mängden är 217Q06, C17V00, 
C88A00, C88E00 och C88R00. 
 
217Q06 förser line-adressen 288E02 med gjutämnen som där har bearbetas 
för att bli sedan bli färdigbearbetad i 288E02, se Figur 3.2.2.c. 217Q06 är en 
maskin som inte får ut det antal timmar som den ska. Maskinen behöver 
ibland gör att ett större ställ där operatören byter mellan 3- och 4-backschuck. 
Den inlagda ställtiden på 60 min motsvarar att man gör ett stort ställ mellan 
varje order vilket bara görs en till två ggr per vecka. Det är förvånande att 
maskinen inte klarar av sitt mål på 85 % av sin bemannade tid trots att man på 
varje order sparar in en så stor del av ställtiden. Vi borde här nästan se samma 
mönster som på C88R00. Vad orsakar då denna dåliga utnyttjandegrad?  
 
För att få en klarhet i vad orsaken ligger så hörde vi med operatörer, 
bearbetninstekniker och logistiker. Operatörerna menade på att den största 
orsaken var att maskinen ofta fick mindre stopp som inte rapporteras och 
därför inte syns. Bearbetningstekniker tillsammans logistiker menar på att 
stycktiderna stämmer vilket är påvisat genom en tidigare tidtagning av några 
artiklar i maskinen. De tyckte istället att många av operatörerna fortfarande 
inte kommit upp i den takt som är förväntat av dem och att det är svårt att 
följa stoppen eftersom de inte är registrerade. En justering kommer inte göras 
av TAK-värdet i APP:n utan att man med en större uppföljning av 
maskinstoppen kommer hitta rätt värde.  
 
C17V00 är ännu en maskin som inte uppnår sitt eget TAK-värde i APP:n. 
Under vår tid på företaget har bearbetningstekniker tillsammans med 
produktionsledningen diskuterat kring rätta operationstider i maskinen. Enligt 
tekniker så är de inlagda tiderna i systemet längre än vad de verkligen är. 
Detta borde ha gett ett tecken på en höjd TAK-värdes justering inte tvärtom. 
Problemet med denna adressen är att den är väldigt oregelbunden, ibland 
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uppnår den över 100 % och ibland mindre än TAK-värdet. Vi har diskuterat 
med produktionsledningen, de har alltid 3-skift inlagt men att de vid behov 
kan ha flyttat nattskiftet utan att vi noterat detta i vår mätning. 
 
Som vi tidigare nämnt, se Figur 5.2.4 bevisar vi här att C88A00 inte får ut det 
antal timmar de ska. En enkel åtgärd hade varit att sänka APP:ns kapacitet 
efter vad de får ut. Detta är något produktionsledningen inte eftersträvar 
eftersom man tror att operatörerna borde kunna jobba på lite bättre. Vi 
lämnade här över denna fråga till våra handledare om hur vi skulle gå till väga 
men fick bli deras uppdrag att se till att en justering inte ska behövas. 
 
Vad gäller C88E00 så klarar den beläggningen i APP:n trots sina bekymmer 
med bemanning, se Figur 5.2.5. Denna maskin skulle kunna ha ett högre 
TAK-värde än nuvarande men tyvärr har den ingen självklar backup 
tillgänglig. Genom att höja värdet resulterar det inte i en högre servicegrad då 
det kommer bildas ett släp så fort bemanning saknas. Det vi kan göra är att 
lämna över resultatet av att TAK-värdet kan höjas vilket i sin tur är 
produktionsledningens beslut att ta.  
 
Det är inte för oss förvånande att C88R00 får ut mer än 100 % av sin 
kapacitet. Det är en maskin som alltid är bemannad och är även den maskin 
som använder sig mest av familjekörning, se Figur 5.2.7. För att hinna med 
behovet tillämpas familjekörning i högre grad än vad ställtiderna är baserade 
på. Den verkliga ställtiden i denna maskin är upp till 90 min men att den 
inlagda ställtiden är ett snitt baserat på hur familjekörningen har sett ut innan. 
Det drivs ett projekt som ska kunna avlasta beläggningen genom att köpa in 
en maskin och att man först då kan titta på justering av APP:n. För att kunna 
klara av det växande behovet av maskintimmar kommer man på kort sikt 
avlasta maskinen genom att köra vissa artiklar i en kombination av andra 
maskiner.  
 
5.7 Beläggningslistor 

Mätdatafil finns på, CD, mapp Familjekörning 
 
Genom beläggningslistorna har vi för varje maskinadress med hjälp av 
operatörerna grupperat ihop olika familjer. Med en familj menas artiklar som 
kan köras på en och samma rigg dvs. man behöver inte göra något större ställ. 
I vårt fall är det oftast när artiklarna har samma gjutämne. Vi har också för 
varje artikel lagt till CTI, Cycle Time Interval för att få reda på hur ofta en 
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artikel dyker upp [9] och att det gör det möjligt för oss att räkna ut CTI:n per 
familj.  
 

Demand
YieldBatchCTI ⋅

=     (5.7) 

 
I beläggningslistorna tar vi och lägger till följande information: 

• Familj, vilken familj artikeln tillhör 
• C, uppräknare 
• Op.tid, operationstid dvs ställtid+stycktid*partiform 
• CTI, Cycle Time Interval 

 
När vi beräknar CTI:n för varje familj tar vi första och beräknar medelvärdet 
av denna för alla artiklar i familjen. Om vi sin tur dividerar denna med antal 
artiklar i familjen får vi ett CTI-värde som säger hur ofta och hur länge vi 
borde köra familjen. Vi är också intresserade över hur ofta en artikel i 
familjen kommer och tar då hjälp av medelvärdet av operationstiden och det 
tidigare uträknade CTI-värdet. 
 
Vid beräkningar nedan har vi antagit att man på ett år har 227 arbetsdagar då 
företagets databas är baserat på detta.  
 
5.7.1 Familjekörning 288E02 

Vi började med att titta på hur det ser ut för tillverkningsadressen 288E02. I 
denna maskin går det 239 olika artiklar varav alla är stora pumphjul av typen 
N. Maskinen har inga längre ställtider då man endast byter backar, program 
och verktyg. Vi har valt att gruppera ihop de olika familjerna baserat på vilka 
backar de använder. Det kan förekomma att det behövs justering av backar, 
byte av verktyg, program eller råämne trots att man håller sig inom samma 
back.  
 
Följande data använder vi, se Tabell 5.7.1.1: 

 
Tabell 5.7.1.1 visar data som vi använder oss av för att få fram CTI 

 
Totalt bearbetade timmar 4313 h/år 
Arbetstimmar kapacitet 106,3 h/vecka 
Kassation 0,8 % 
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Familjer Fördelning Medel 
OP.tid(h) 

CTI 
familj 

CTI art i 
familj 

1 26,18% 1,4 0,91 0,27 
10 20,19% 3,4 1,19 0,85 
4 16,53% 1,4 5,06 0,43 
2 11,11% 1,4 1,26 0,64 
3 10,69% 1,3 1,63 0,62 
6 8,21 % 1,7 4,46 1,05 
7 4,43% 1,3 1,86 1,49 
8 0,74% 0,7 6,33 4,79 
11 0,74% 0,8 4,36 5,47 
5 0,53% 0,7 10,80 6,66 
9 0,51% 0,7 17,00 6,96 
12 0,07% 0,9 56,00 65,63 

 

5.7.1.1 Familjekörning 217Q06 

Denna maskin förser 288E02 med ämne, så det gäller därför att denna maskin 
hela tiden ligger med och kör enligt körplanen. Ifall 217Q06 börjar komma 
efter så kommer även en del ordrar drabbas i 288E02. Ofta körs ett större parti 
i 217Q06 som i sin tur bearbetas till olika varianter i 288E02. Denna adress är 
också den enda av alla de maskiner vi tittat på som har ett mellanlager, se 
Bilaga 2. Mellan 288E02 och 217Q06 är det inlagt fyra dagar som säkerhet, 
detta för att 217Q06 ska hinna köra ämnena innan de ska startas i 288E02. 
 
Familjegrupperingen i denna maskin har vi valt att dela upp efter chucktyp, 
antingen är det treback eller fyrback, se Tabell 5.7.1.2. Det finns även ett 
mindre ställ när man byter backarna på chucken men att det är så pass litet i 
sammanhanget. Ett stort ställ med att byta chucktyp tar ca en timma medan 
det mindre tar ca 20 min. Noterbart är att medeloperationstiden som är 
uträknat nedan är något lägre än vad den är i dagsläget. Detta pga. 
partiformningen har höjts något vilket inte är med i vår beläggningslista.  

 
Tabell 5.7.1.2visar data som vi använder oss av för att få fram CTI 

 
Totalt bearbetade timmar 2718 h/år 
Arbetstimmar kapacitet 88,9 h/vecka 
Kassation 0,8 % 
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Familjer Fördelning  Medel 
OP.tid(h) 

CTI 
familj 

CTI art 
i familj 

3B 43,12% 3 1,76 0,58 
4B 56,88% 3,9 2,38 0,57 

 
 
5.7.2 Familjekörning 288E03/217Q05 

Eftersom 288E03 tillsammans med 288E02 ingår i samma förbättringsgrupp 
ansåg vi det lämpligt att även här kolla på familjekörning. Dock vet vi utifrån 
artikeluppföljning som gjorts tidigare att denna adressens största orsak inte är 
familjekörning som det var i fallet med 288E02. Vi anser det ändå intressant 
att se hur den teoretiska familjekörningen skulle se ut för just denna maskin 
och se om vi får samma utseende som i 288E02. Vi tycker framförallt att varje 
maskinadress borde ha ett visst regelverk vad gäller familjekörning. 
 
I denna maskin går det 185 olika artiklar, främst stora C-pumphjul. Dessa 
pumphjul är grupperade efter diameter på axelhålet plus övriga artiklar. 
Sammanlagt fick vi elva familjer, se Tabell 5.7.2.1. 

 
Tabell 5.7.2.1 visar data som vi använder oss av för att få fram CTI 

 
Totalt bearbetade timmar 2209 h/år 
Arbetstimmar kapacitet 47,45 h/vecka 
Kassation 0,8 % 

 

Familjer Fördelning Medel 
OP.tid(h) 

CTI 
familj 

CTI art 
i familj 

D38 26,18% 1,8 1,61 0,80 
D50 20,19% 1,5 1,15 0,78 
D70 16,53% 1,4 3,17 1,17 
LH 11,11% 5,2 9,75 4,93 
SU 10,69% 3,6 9,14 4,28 
ST 8,21 % 5,7 39,5 9,54 

D70B 4,43% 1,2 3,63 2,11 
PU2 0,74% 4,6 8,50 8,20 
OL 0,74% 11,5 21,00 21,00 
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LA 0,53% 6,1 42,25 16,44 
PU1 0,51% 3,5 46,00 45,50 

 
5.7.3 Familjekörning C88E00 

Denna adress bearbetar liknande C-hjul som i 288E03, skillnaden är att dessa 
är mindre och har tidigare använts till ”Small”-range sortimentet. I denna 
adress bearbetas 52 olika artiklar. Från vår Artikeluppföljning ser vi utifrån 
Figur 5.2.5 att denna maskins största orsak är bemanningen. Men enligt vår 
Bilaga 2 kan vi se att även denna adress familjekör en del artiklar. Om 
operatören inte ligger före och kör så sänks servicegraden eftersom man 
familjekör. Vi har därför tagit fram följande tabell, se Tabell 5.7.3.1 på 
liknande sätt som vi gjort med tidigare adresser. Totalt är det 17 olika 
familjer. 
 

Tabell 5.7.3.1 visar data som vi använder oss av för att få fram CTI 
 

Totalt bearbetade timmar 2800 h/år 
Arbetstimmar kapacitet 54,8 h/vecka 
Kassation 0,8 % 

 

Familjer Fördelning Medel 
OP.tid(h) 

CTI 
familj 

CTI art 
i familj 

F10 26,18% 1,8 0,91 0,27 
F7 20,19% 1,5 1,19 0,85 
F8 16,53% 1,4 5,06 0,43 
F1 11,11% 5,2 1,26 0,64 
F13 10,69% 3,6 1,63 0,62 
F15 8,21 % 5,7 4,46 1,05 
F2 4,43% 1,2 1,86 1,49 
F11 0,74% 4,6 6,33 4,79 
F12 0,74% 11,5 4,36 5,47 
F9 0,53% 6,1 10,80 6,66 
F3 0,51% 3,5 17,00 6,96 
F4 0,74% 4,6 6,33 4,79 
F5 0,74% 11,5 4,36 5,47 
F17 0,53% 6,1 10,80 6,66 
F6 0,51% 3,5 17,00 6,96 
F14 0,53% 6,1 10,80 6,66 
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F16 0,51% 3,5 17,00 6,96 
 
 
5.7.4 Familjekörning C88R00 

Denna maskin bearbetar N-hjul till ”Smallrange” sortimentet och är även den 
maskin som är mest belagd av alla maskiner. Utifrån Figur 5.7.2 ser vi att 
denna maskins största orsak är familjekörning. Anledningen till varför 
operatörer familjekör så mycket som de gör är pga. De behöver få ut så 
mycket timmar som möjligt av dem som är tillgängliga i maskin. Detta 
eftersom maskinen i dagsläget går fyra skift, se Bilaga 2 och om operatörerna 
inte familjekör så klarar man inte behovet. Enligt vår Utnyttjandegrad 
beräkning, se 5.6, så ser man att denna maskin producerar över 100 %. 
Anledningen till det är att maskinen sparar in så mycket ställtid på att 
familjeköra som gör att den får ut mer timmar än vad som är tillgängligt.  
 
Följande data har vi kommit fram till, se Tabell 5.7.4.1. 
 

Tabell 5.7.4.1 visar data som vi använder oss av för att få fram CTI 
 

Totalt bearbetade timmar 5934 h/år 
Arbetstimmar kapacitet 113,9 h/vecka 
Kassation 0,8 % 

 

Familjer Fördelning Medel 
OP.tid(h) 

CTI 
familj 

CTI art 
i familj 

F10 26,18% 3,90 9,87 0,74 
F8 20,19% 2,50 5,62 0,57 
F2 16,53% 2,20 6,79 0,72 
F14 11,11% 2,40 1,03 0,97 
F12 10,69% 3,60 1,88 1,62 
F4 8,21 % 3,20 7,07 1,80 
F16 4,43% 2,40 1,70 1,72 
F9 0,74% 1,50 1,34 1,19 
F13 0,74% 2,20 7,88 2,51 
F3 0,53% 1,40 5,92 1,61 
F6 0,51% 1,10 1,66 1,46 
F15 0,74% 2,40 3,50 3,47 
F1 0,53% 1,20 11,58 2,84 
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F7 0,51% 1,20 4,40 3,24 
F11 0,53% 1,30 3,93 3,64 
F5 0,51% 0,70 225,20 158,90 

 
 
 
5.8 Ledtid 

De ledtider vi kan se i Figur 5.1.f är tider som ligger inlagda i systemet sedan 
länge. De flesta har känslan att dessa är för korta speciellt nya ordrar bokas in 
i maskinerna att de då redan är fullbokade längre än vad ledtiden är för 
majoriteten av artiklar i maskinen. Ett enkelt steg man tror är att ledtiden 
skulle behöva höjas efter hur mycket en maskin brukar vara belagd eller 
leverans brukar ske, se Figur 5.1.c. Utifrån denna skulle man kunna tro att 
ledtiden skulle behöva höjas efter hur stor andel av ordrarna man vill ha 
levererat i tid, se Tabell 6.3.1. 
 

Tabell 6.3.1 visar servicegraden utefter antal dagar 
 

Dagar 0 +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7 
Andel i tid 58% 68% 76% 82% 87% 93% 95% 96% 

 
Detta skulle lösa problemet för stunden men att när kapacitet fram till den nya 
ledtiden blivit belagd och nya ordrar ska bokas in har man samma problem 
som innan. En ökad ledtid ger en ökad orderstock men fördelen är att man kan 
dra slutsatser efter hur mycket bemannad en maskin skall vara flera dagar 
framöver. 
 
För att bestämma ledtiden på en artikel kan man göra ett Gantdiagram enligt 
[5] sida 71. Generellt sätt ingår följande i den totala ledtiden 

- Orderprocesstiden 
- Planeringstiden 
- Tid för specifikation 
- Tid för inköp 
- Icke specifik tillverkningstid 
- Orderspecifik tillverkningstid 
- Flytt-och lagertid efter produktion 
- Leveranstid 
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Vad gäller ledtiden på Xylem för pumpar som ska monteras är att man ska 
kunna hålla en given ledtid från det att en beställning dykt upp i systemet till 
dess den har levererats. Det som sätter gränsen för hur lång ledtid ska vara på 
Xylem är att man ska hinna få fram alla ingående artiklar för att kunna hålla 
den totala ledtiden på pumpmonteringen. Man ligger i stort sett alltid på 3 
veckor på de vanligare pumpsorterna. Själva tiden det tar att montera pumpen 
är inte så stor del av den totala ledtiden utan orderkö och tiden det tar att få 
fram ingående artiklar tar upp den största delen.  Nedan i Figur 5.8.1 visas ett 
exempel över hur den totala ledtiden för en pump med 15 dagars ledtid är 
fördelad och resulterar att 2 dagars svep skulle bli använt på ingående 
artiklarna om de inte redan var utbeordrade. 
 

Figur 5.8.1 Ledtid pumpmontering 
 

 
 
5.9 APP 

I Kap 5.2 artikeluppföljning följde vi ordrar och på vissa såg vi hur dessa låg 
till i körplaner och APP. Genom detta fick vi upp många scenarion hur ordrar 
flyttas och hur nya ordrar kommer in i systemet. APP:ns tänk med att använda 
ordererkänt datum som prioritet kan vid första anblick ses som en bra idé. 
Problemet är när en maskin börjar bli belagd över ledtiden av olika 
anledningar, vilket många maskiner är. Om man då får en beställning, t ex. av 
RL på ledtid och bokar in denna kommer den dagen inte stämma överens med 
vad APP planerar att köra den vilket ger bristande servicegrad. Om flera 
sådana ordrar bokas in till samma dag kommer de att vägas mot andra ordrar 
med samma datum att sikta på när APP:n körs. Det händer då att man drar 
med sig fler ordrar till att bli försenade och man kommer inte till rätta med 
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problemet. Lägger man t.ex. in order på 5 dagar blir den körd efter 8 dagar 
och lägger man in den på 8 blir den 10. En order blir i detta fall ordererkänt på 
ett datum som vi från början inte kan hålla. För PVS ordrar funkar det rätt 
okej med att boka in det som kommer och sen låta APP:n göra vad de kan 
med ordrarna då man inte tar hänsyn till servicegraden och att man har behov 
av i stort sett alla ordrar som planeras in.  
 
När en order har fått det uträknade leveransdatumet och blivit överfört till 
stordatorns körplaner i L005 ser man heller inte hur den ligger till utifrån det 
ordererkända. Vissa operatörer tittar i programmet körplan.exe där man ser 
hur verkligen ligger till men är inte alla som kollar så noga. När vi kommer ut 
till en operatör om en order som ligger högt upp på listan som kan vara flera 
dagar sen men senaste leveransdatum i L005 säger dagens datum.   
 
I stordatorn finns det ingen gräns över hur mycket du kan boka in på en 
maskinadress, när den sedan behandlas av APP:n ser man inte effekten av hur 
det påverkar nya och befintliga ordrar förrän dagen efter. Eftersom APP:n 
endast uppdateras en gång per dag och exporteras så pass sent under dagen får 
man inte tid till att göra någonting vad gäller bemanning eller B-alternativ.  
 
Från och med v.8 började PVS använda sig av flytt och anpassningar för sina 
egna ordrar. En order läggs ut och justeras efter var behovet av den finns. När 
ett behov dyker upp så drar APP:n till sig orderna och om inget behov inom 
den använda horisonten finns skjuts ordern fram. Problemet med denna är att 
den interna servicegraden vad gäller PS till PS blir drabbad av de ordrar som 
är utlagda och sedan senareläggs dem för att inget behov finns. Det smarta 
med detta är att man i större utsträckning ska köra ordrar med behov. För 
produktionsledarna som sköter bemanning av en maskinadress kan detta dock 
luras då man har en beläggning som inte syns.  
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6 Förbättra 

6.1 APP 

Den främsta aspekten att titta på vad gäller APP:n är att logistiker alltid ska 
kunna ordererkänna en RL order efter när den borde bli levererad. Det man 
kan göra är att man manuellt går in i APP och låser en RL order på den dagen 
den är ordererkänd på. Programmet är uppbyggt så att man inte kan låsa en 
order enbart till en dag utan man behöver i sådana fall låsa den mellan vilka 
tider den ska köras. Då blir det svårt för APP:n att hitta ordrar som passar in 
att köra innan och efter denna låsning. et är även sagt att en RL order ska ha 
samma prioritet som en PVS order och att en automatisk låsning på den 
ordererkända dagen inte är möjlig. Ifall det hade funnits tid och möjlighet av 
de som ansvarar för APP:n hade det varit bra att skapa och testa en automatisk 
låsning av RL ordrar som gör att de i större utsträckning klarar servicegraden. 
 
Man skulle gärna se att man kunde hämta hem informationen automatiskt från 
IDMS och inte bara vid 23.00. Att APP:n sedan beräknar den nya körplanen 
med bibehållna tidigare låsningar och exporterar kontinuerligt under dagen. 
Antingen varje gång en ny order bokas in eller med ett visst tidsintervall. Då 
får logistikern en bättre bild över hur maskinerna ligger till. Likaså att 
möjligheten finns att direkt ändra kapaciteten i APP:n ifall någon maskin är 
sönder eller operatör saknas.  
 
Vi har även varit inne på att man som b.la. PVT låser sina ordrar till tid och 
körordning när de har hamnat inom låsningen med innevarande dag och 2 
dagar framåt. I PVS fall så behålls låsningen på körordningen men inte till tid, 
vilket gör att en order som inte körts aldrig hamnar i negativ tid. Det skulle 
vara tydligt för operatören och se om ordern är sen men att inleveransen luras 
till det lager den ska till då den också står kvar på negativ tid.  
 
För att se till att en maskinadress inte kan överbokas vill vi se att man har en 
gräns över ledig kapacitet. Detta för att systemet ska säga ifrån redan innan en 
order kommer att bokas in. Detta tvingar att man måste ta till åtgärder för att 
kunna klara av de ordrar som kommer. Antingen att man ser till att 
produktionsledarna bemannar adressen eller att man är flexibel med ledtiden. 
Vi har kollat på om man i T028:an skulle ha kunnat lägga till hur mycket 
ledig kapacitet som finns till och med dagen anskaffningsförslaget väljs och 
hur mycket tid ordern kommer att ta, se Figur 6.1.1. Detta är liknande det som 
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idag använts vad gäller planeringen av pumpmonteringen. Vid varje inbokad 
order hade ledig kapacitet behövt justeras ifall det på en dag ligger mer nya 
och gamla ordrar än vad kapaciteten för den dagen klarar likt det APP:n gör.  
 

Figur 6.1.1 T028:a med gräns för ledig kapacitet 
 

 
 
Vi har titta lite närmare på detta och i systemet finns det möjlighet att använda 
kapacitet i de olika maskinadresserna. Detta är något som måste skötas 
manuellt och idag sköts kapaciteten i APP:n genom att en logistiker utifrån ett 
Excel ark justerar bemanningen. Det fanns även ingen möjlighet att för IDMS 
gruppen att undersöka möjligheten att implementera detta i T028:an. 

 
6.2 Familjekörning 

Baserat på den analys vi gjort med beläggningslistorna uppdelade i familjer 
och uträknat CTI har vi nu byggt teorietiska körplaner och testat olika sätt att 
familjeköra. Vill se hur mycket de olika sätten påverkar servicegraden och hur 
skillnaden blir i ställtid. Familjegruppering har vi gjort tillsammans med 
operatörerna och vi förutsätter att inget ställ görs så länge man inte byter 
familj. I verkligheten kan det förekomma mindre ställ inom familjen som att 
byta verktyg, program och gjutämne men att vi bortser från dessa så länge 
inget större ställ behöver göras som att byta backar eller fixtur.  
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6.2.1 288E02 

Genom att skapa olika teoretiska körplaner har vi kommit fram till en del 
skillnader servicegradsmässigt bland de olika sätten, se Tabell 6.2.1. Utifrån 
denna kan vi se att om vi ligger enligt JIT och kör så får vi nästan samma 
servicegrad kring 64 % till 67 %. Om vi istället ligger en dag före och kör så 
ökar servicegraden från 73,53 % till 93,29 %. Tänker vi sedan också att vi ska 
ligga ännu en dag före kommer vi hamna på 99 % vilket är mer än målet på 
96 %. Samtidigt ser vi att ställtiden per vecka ökar endast en och en halv 
timma. 
 
Tabell 6.2.1 visar en sammanställning av vår teoretiska körplan på 288E02 
 

  Servicegrad Ställtid   +1 Dag  +2 Dagar Ställ/vecka (h) 
Enligt körplan 100% 28,40% - - 18,1 
Idag(1vecka) 64,71% 2,93% 73,53% 85,96% 3,1 
+2Dagar 66,44% 4,29% 93,29% 99% 4,6 

 
Genom vår artikeluppföljning som vi gjort tidigare, Kap 4.2, har vi sett att det 
finns en stor spridning på när ordrar levereras, både för tidigt och för sent. 
Idag så plockar operatörerna en vecka framåt när de familjekör och då ges 
teoretiskt följande spridning, se Figur 6.2.1.1 men om vi istället använder vårt 
nya sätt så får vi en mindre spridning, se Figur 6.2.1.2. Detta gör att chansen 
för att leverera i rätt tid ökar samt lättare för RL och veta när de får ordern. 



74 

 
Figur 6.2.1.1 visar skillnad i antal dagar mot ordererkänt enligt hur 

operatörerna kör idag 
 

 
Figur 6.2.1.2 visar skillnad i antal dagar mot ordererkänt när man tittar 2 

dagar framåt 
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När vi nu kommit på hur operatörerna på 288E02 ska köra kollade vi hur 
beläggningen såg ut. Maskinen låg riktigt bra med och körde ordrar i förtid 
vilket gav oss utrymme att prova våra regler med start vecka sju. Vi kommer 
under tiden följa upp och diskutera med operatörerna om hur det går samt hur 
servicegraden förändras. Vi lämnade ut en lista, se Bilaga 4, där vi förklarade 
vad och varför vi ville prova våra regler. Ovanstående grafer fanns med men 
även en lista där de fick fylla i när de fick ställa om maskinen.  
 
6.2.1.1 217Q06 

Vi har valt att använda ställtider nedan som stämmer mer överens med 
verkligen. Så att när man har ordrar efter varandra inom familj, i detta fall 
chucktyp, har vi ett mindre ställ på 30 min och annars har vi ett på 60 min. 
När vi bygger upp vår körplan blir det oftast  
 
Vi kan se utifrån Tabell 6.2.1.1 att servicegraden ändras en del beroende på 
vilka familjekörningssätt operatören använder. Vi ser också ur Tabell 6.2.1.2 
att ställtiden ökar något för de nya sätten. Bästa servicegrad fås genom att 
operatören tittar på innevarande dag och två dagar framåt, 83, 93 % istället för 
62,50 % men vi ser också att antal stora ställ ökar från 1,4 ställ till 3,2 ställ 
per vecka dvs. en fördubbling av ställ. Om vi istället väljer var femte skift så 
kommer vi hamna i ett mellanläge i ställtiden men servicegraden hamnar på 
ungefär samma siffra kring 64 %. Men för att familjeköra ska man helst ligga 
en dag före och köra och vi kommer då att hamna på 91,07 % istället för 
80,36 %.   
 
Tabell 6.2.1.1 visar en sammanställning av vår teoretiska körplan på 217Q06 
 

  Servicegrad Ställtid   +1 Dag 
Enligt körplan 100 % 27,90 % - 
Idag(1-2ggr/vecka) 62,50 % 15,27 % 80,36 % 
Nytt(+2Dagar framåt) 83,93 % 16,30 % 100,00 % 
Var 5 skift 64,29 % 15,80 % 91,07 % 

 
Tabell 6.2.1.2 visar en sammanställning av ställtiden på 217Q06 

 
  Antal Stora Ställ/vecka Ställ/vecka(h) 

Enligt körplan 25,1 25,3 
Idag(1-2ggr/vecka) 1,4 13,6 
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Nytt(+2Dagar framåt) 3,2 14,5 
Var 5 skift 2,3 14,0 

 
Problemet med denna maskin är det stora stället som endast görs en gång i 
veckan. Det finns inget tydligt regelverk hur ofta eller riktlinjer för när detta 
skulle behöva göras. Oftast skjuter man upp stället tills att 288E02 verkligen 
är i behov av biten eller att man innevarande vecka försöker ser till att få 
undan de ordrarna som ligger där.  
 
6.2.2 288E03 

Utifrån våra teoretiska körplaner på 288E03 har vi kunnat ta fram 
servicegraden för de olika familjekörningssätten. Även på denna adress tittar 
operatörerna en vecka framåt, de får då en servicegrad på 74,44%. Om de 
istället skulle köra enligt vårt sätt dvs. innevarande dag och två dagar framåt 
skulle de få 75,34 %. Vilket inte är så stor skillnad men om maskinen skulle 
ligga en dag före och köra skulle vi istället få en större skillnad, för 
servicegraden skulle då höjas från 87,44% till 97,76 %. Vilket ger en siffra 
som är högre än målet på 96 %. Kan vi sedan ligga ännu en dag före och köra 
kommer vi up i 100 %. Men genom att göra på detta sätt kommer också 
ställtiden per vecka öka med 1,3 h. 
 
Tabell 6.2.2 visar en sammanställning av vår teoretiska körplan på 288E03 

 

  
Service-

grad Ställtid   +1 Dag  +2 Dagar 
Ställ / 

vecka(h) 
Enligt körplan 100 % 28,40 % - - 13,5 
Idag(1vecka) 74,44 % 15,94 % 87,44 % 94,17 % 6,4 
Nytt(+2Dagar) 75,34 % 18,49 % 97,76 % 100 % 7,7 

 
Vi väljer också och skapa samma diagram som i gjort tidigare över 
spridningen när en order levereras. Från Figur 6.2.2.1 ser vi en spridning på 
åtta dagar medans Figur 6.2.2.2 endast har fem dagar.  
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Figur 6.2.2.1 visar skillnad i antal dagar mot ordererkänt enligt hur 

operatörerna kör idag 
 

 
Figur 6.2.2.2 visar skillnad i antal dagar mot ordererkänt när man tittar 2 

dagar framåt 
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6.2.3 C88E00 

Genom att analysera våra teoretiska körplaner så kan vi skapa Tabell 6.2.3. Vi 
kan här se att dagens servicegrad på 51,85 % borde gå att höja mha. något av 
våra sätt presenterade i tabellen.  
 
Tabell 6.2.3 visar en sammanställning av vår teoretiska körplan på C88E00. 

 

  
Service-

grad Ställtid   +1 Dag  +2 Dagar 
Ställ / 

vecka (h) 
Enligt körplan 100% 19,20% - - 10,5 
Idag(1vecka) 51,85% 9,87% 94,51% 98,17% 4,9 
Nytt(+2Dagar) 97,56% 15,10% 100,00% 100% 7,4 
3 dagar framåt 97,56% 12,84% 99,39% 100% 6,3 
4 dagar framåt 95,73% 11,30% 98,78% 100% 5,6 
 
Den spridning som blir genom att göra teoretiska körplaner enligt ovan får 
liknande utseende som vi tidigare visat för 288E02 och 288E03, se diagram 
under Kap 6.2.1 och Figur 6.2.2. Alltså får vi en spridning när leveransen sker 
på i alla fall fem dagar. 
 
I denna maskin har det inte funnits möjlighet och testa vårat regelverk för 
familjekörning. Detta mycket pga. maskinen har legat mycket efter och har 
därför fått jobba på så snabbt som möjligt för att komma ifatt. I detta fall 
tillåter produktionsledningen maximal familjekörning för att ta in extra tid. 
 
6.2.4 C88R00 

Efter att ha skapat våra teoretiska körplan har vi skapat Tabell 6.2.4.1. Utifrån 
denna kan vi se att servicegraden enligt dagens familjeplanering är cirka 62 
%. Vilket är en bra bit under målet på 96 %. Genom att istället kolla 
innevarande dag och två dagar framåt kan vi få en liten höjning av 
servicegraden. Men största skillnaden är då operatören familjekör en dag 
innan för då ger det 90,20% i servicegrad motsvarande 75,49 %.  
 

Tabell 6.2.4.1 visar en sammanställning av vår teoretiska körplan på 
C88R00. 

 
 Service- Ställtid +1 Dag +2 Dagar Ställ / 
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grad vecka (h) 
Enligt körplan 100 % 6,83 % - - 14,6 
Idag(1vecka) 61,76 % 4,03 % 75,49 % 82,35 % 4,6 
Nytt(+2Dagar) 65,69 % 7,25 % 90,20 % 100 % 8,2 

 
Det ska också tas hänsyn till att denna maskin har långa ställtider, se Bilaga 2. 
Men i systemet är ställtiden förminskad pga. att det familjekörs så mycket i 
denna maskin. Så istället för att det ligger 45 min är det inlagt mellan 10 till 
30 min per artikel. Vi gjorde därför en beräkning baserat på den verkliga 
ställtiden, vi fick då en del andra siffror, se Tabell 6.2.4.2. Vi kan därmed se 
att den verkliga ställtiden är mycket högre en den inlagda, jämför med Tabell 
6.2.4.1. 

Tabell 6.2.4.2 visar hänsyn tagen till verklig ställtid 
 

Verklig Ställtid 
Idag(1vecka) 8,79 % 
Nytt(+2Dagar) 15,45% 

 
Vi kan nämna att spridningen när leveransen sker blir som tidigare kapitel, se 
diagram i Kap 6.2.1 och 6.2.2. 
 
Eftersom denna adress ligger och kör över 100 % kapacitet för att klara 
behovet finns det här heller inget utrymme att testa någon regelverk för 
familjekörning. 
 
6.3 Ledtid 

I kap 5.8 visades hur ledtiden för en pump som monteras är fördelad. Man 
skulle kunna ha en längre ledtid än så ifall man säkerställer att man inte 
behöver vänta på att ingående artiklar ska finnas i lager. Som vi påvisat är 
PVS en verkstad med ett oerhört stort antal artikelnummer och skulle innebära 
att man har ett stort säkerhetslager på alla de artiklar som nu skulle ha behövts 
bokats in i negativ tid. 
 
I fallet enligt Figur 5.8.1 är vi begränsade till att ha en ledtid på maximalt 7 
dagar för att fortfarande trygga ledtiden för pumparna. Detta är något vi inför 
på adresserna C88R00, C88A00 och 288E03. Vi avvaktar med 288E02 
eftersom vi där redan testar med att ha ett familjekörningsregelverk.  
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Fördelningen över ledtiden i vårt fall blir enligt Figur 6.3.1 när vi ändrar 
ledtiden till 7 dagar. Hur mycket luft i maskinen och hur stor del av orderkön 
måste vara bestäm över hur familjekörningen för adressen ser ut. 
 

Figur 6.3.1 visar hänsyn tagen till verklig ställtid 
 

 
 
6.4 Svep 

Tidigare i Kap 5.2.1 Svep visade vi på att svepet inte blir använt som det är 
tänkt för RL ordrar. För att bringa klarhet i hur vi skulle hantera detta och vart 
det tar vägen så tog vi ett möte ihop med logistiker och logistikchefer på de 
båda enheterna. Detta gjordes efter att RL gjort sin uppföljning av hur 
anskaffningsförslagen dyker upp. Förklaringen till att många utav förslagen är 
inbokade precis på ledtid är att lagerparametrarna på RL har svårt att hantera 
den ojämna förbrukningen som många utav artiklarna. Det finns så pass 
många varianter på PVS av ett och samma gjutämne vilket där några utav de 
artiklarna går mycket eller knappt alls. Man får då väldigt många artiklar.  
T028:an baserar sig på snittförbrukningen 100 dagar bakåt i tiden och 
eftersom det väldigt sällan försvinner något ur lagret blir det tomt, kommer 
ner under säkerhetslagernivån eller inte räcker till när något tas ur lagret och 
då vill systemet har påfyllning på kort tid.  
 
I de svepundersökningarna vi gjorde var ordrarna redan inbokade. Först ser ju 
systemet ett behov av påfyllnad, sen justeras beställning av RL logistiker och 
bokas in i maskin av PVS där vi plockat vår data. Vid varje steg förändras det 
som syns i T028:an så man kan inte se de olika stegen som blir. Det sista 
steget är själva leveransen. Eftersom PVS vill kunna se beläggningen så pass 
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långt fram hjälper det inte att plocka bort svepet och lägga det på ledtiden 
istället då man kommer öka beställningarna av ordrar på kortare än ledtid. 
Likaså kan man inte ha längre svep på RL och kortare på PVS ordrar då när 
den väl ligger i PS till PS så är det PVS egna svep mot sig själv som gäller. Vi 
hade gärna önskat att man i alla fall sänkte svepet för att hjälpa de PVS 
ordrarna som idag bokas in 3-4 dagar innan ledtiden hamnar på 2 dagar 
istället. Men det hjälper inte hela vägen då vi fortfarande kommer att boka in 
RL ordrarna på ledtid och redan då ligger belagt då de ska bokas in. 
 
RL kommer under året införa ett nytt system att beräkna snittförbrukningen 
och säkerhetsnivåerna beroende på vilken typ av förbrukning den har. Det 
kommer dela upp artiklarna i ett 10-tal olika katogerier och hoppas det löser 
att så att svepet blir mer använt. Därav kommer vi avvakta och hoppas på att 
svepet blir mer använt längre fram.  
 
6.5 Fördelning av operationstid 

I föregående kapitel diskuterade vi kring svepet och hur vi ska kunna undgå 
det problem som uppstår idag. Vi har tillsammans med logistikchefer från RL 
samt PVS kommit fram till att det vore intressant och se hur stor andel av 
varje utvald maskin som är RL. För att få fram denna siffra använde vi oss av 
en liknande körning som vi använde i Kap 4.1 Intern Servicegrad. Vi 
kompletterade denna data med följande: 

• Maskinadress 
• Ställtid, inlagda ställtid i systemet 
• Stycktid, inlagda stycktid i systemet 
• Operationstid, Ställtid+stycktid*Antal 

 
Genom att göra denna körning vill vi kunna ge möjlighet och ge luft i maskin 
för RL ordrar. Detta är något som används på andra verkstäder på företaget. 
Utifrån Tabell 6.5.1 kan vi klart och tydligt se att 288E02, 288E03 och 
C88E00 är de maskiner som har störst andel RL.  
 

Tabell 6.5.1 fördelning av operationstid 
 

  288E02 288E03 C88R00 C88E00 C88A00 
PS 71,61% 34,32% 83,70% 50,88% 83,84% 
RL 28,32% 47,39% 16,30% 49,12% 16,16% 
PB 0,00% 17,76% 0,00% 0,00% 0,00% 
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PT 0,07% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 
PX 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
        
KO 19,42% 10,28% 0,72% 1,12% 2,98% 
LO 80,58% 89,72% 99,28% 98,88% 97,02% 

 
Informationen vi nu skaffat oss kan vi nu dela med oss till logistikcheferna 
samt även produktionsledningen. Det är nu upp till dem och förvalta samt 
införa detta på de adresser som det är möjligt. Vi har i alla fall gett dem en bra 
grund och stå på. 
 
Det ska också nämnas att andel kundorder och lagerorder drabbar mest 
288E02 samt 288E03. Eftersom den taktiska APP:n inte tar hänsyn till 
kundordrar så använder sig produktionsledningen av en budgetberäkning för 
tre månader framåt istället. Vi hoppas att genom den information vi gett dem 
att de har ännu en hjälp på vägen vid planering av bemanning av maskiner. 
 
6.6 Regelverk vid inbokning 

Utifrån det möte vi hade med PVS och RL, förklarat i Kap 5.3 gällande 
arbetssätt kom vi fram till att RL skulle få göra sina beställningar efter vad 
kunden önskat dock ej på helt orimliga tider. Det är sedan upp till PVS att 
lägga in en order där den passar men ändå tänka på att försöka få den färdig 
på kort tid så att kunden blir nöjd. PVS skulle även se till att inte vara flexibla 
vad gäller ledtiden utan i första hand kunna justera kapaciteten genom övertid 
eller att utöka till en högre skiftgrad. Frågan gällande prioritet på ordrar så ska 
de ses som lika viktiga men att PVS inte kan använda L002 för att dra 
slutsatser om behovet.  
 
Det gäller hela tiden att ha som grund att en maskin inte ska få vara fullbelagd 
mer än vad den kortaste ledtiden för en artikel i maskinen är. Ska man i sin tur 
ha råd att lägga in en order på kortare än ledtid måste logistikern se till att 
kapaciteten räcker till och att den inte försenar någon annan RL order. Genom 
fördelningen av operationstider i Kap 6.5 ovan kan ses att 288E02, 288E03 
och C88E00 slås hårt av beläggning gällande hur svepet används. Det 
logistikern ska ta hänsyn till är att de PVS ordrar som ligger inbokade med 
svep efter ledtiden inte får ta upp för mycket kapacitet för att RL ordrar ska 
kunna bokas in på ledtid. Eftersom flera av våra adresser använder sig av 
familjekörning måste man även här väga in detta och att då ligga en dag före 
och köra, se Kap 6.2. Detta synsätt ger inget större tryck i maskinerna då 
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operatörerna är vana vid att logistiker jagar ordrar när de ligger efter. Om 
istället fokus ligger på att se till att få ut antal bearbetade timmar i en maskin 
så skapar det en möjlighet att ligga bra till men ändå se till att operatörerna 
jobbar på.  
 
Genom att ta hänsyn till Tabell 6.5.1 vad gäller andel RL, PVS samt kund- 
och lagerorder får vi fram följande utseende, se Tabell 6.6.1. 
 

Tabell 6.6.1 visar fördelning i 288E02 
 

Svep(dagar) PVS RL Tot PVS+ RL+ Tot+ SUM: 
0 57,8% 13,4% 71,3% 2,4% 5,3% 7,7% 79,0% 
1 56,7% 10,1% 66,7% 1,2% 3,4% 4,5% 71,3% 
2 48,4% 7,6% 56,0% 8,3% 2,5% 10,8% 66,7% 
3 36,6% 4,8% 41,4% 11,8% 2,8% 14,6% 56,0% 
4 13,0% 2,8% 15,8% 23,6% 2,0% 25,6% 41,4% 

 
Tabell 6.6.1 ger oss då följande utseende i APP om vi räknar att vi börjar på 
måndag, i detta fall 5 mars. 
 

Figur 6.6.1 visar hur APP borde se ut för 288E02 
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I 288E02 hade vi tillräckligt med data för att kunna bestämma rätta procenten 
för respektive andel av svepet men på adresserna 288E03, C88E00 samt 
C88R00 saknar vi tillräckligt med PVS ordrar för att fördela ut dessa över 
fyra dagar. Därför väljer vi att på dessa tre adresser ta ett generellt värde för 
PVS ordrar, se Tabell 6.6.2. 
 

Tabell 6.6.2 visar generell andel PVS 
 

Generell PVS Generell RL 
86,08% 68,78% 
80,41% 39,09% 
74,74% 28,43% 
60,31% 19,80% 
44,33% 11,93% 

 
Vi väljer därefter och skapa en tabell utifrån Tabell 6.6.2 tillsammans med de 
värden vi skapat i tabell 6.5.1 tidigare, se Tabell 6.6.3 . I denna tabell har vi 
inte tagit med PVB:s andel som ligger på 19 % av totala beläggningen. Detta 
eftersom PVB har lång ledtid och vi fokuserar på PVS och RL.  
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Tabell 6.6.3 visar fördelning i 288E03 
 

Svep(dagar) PVS RL Tot PVS+ RL+ Tot+ SUM: 
0 29,3% 32,3% 61,6% 1,9% 21,4% 23,3% 84,9% 
1 27,3% 10,9% 38,3% 1,9% 3,0% 4,9% 43,2% 
2 25,4% 8,0% 33,4% 4,9% 2,4% 7,3% 40,7% 
3 20,5% 5,5% 26,0% 5,4% 2,2% 7,6% 33,7% 
4 15,1% 3,3% 18,4% 4,2% 1,4% 5,6% 24,1% 
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Figur 6.6.2 visar hur APP borde se ut för 288E03 
 

 
 
Nästa maskinadress är C88E00, denna adress har en ledtid på cirka 7 dagar 
och har en stor del RL ordrar som Tabell 6.6.1 visar. Vi skapar liknande tabell 
och figur som tidigare, se Tabell 6.6.4 och Figur 6.6.3. 
 

Tabell 6.6.4 visar fördelning i C88E00 
 

Svep(dagar) PVS RL Tot PVS+ RL+ Tot+ SUM: 
0 43,80% 33,79% 77,58% 2,88% 14,59% 17,47% 95,06% 
1 40,91% 19,20% 60,11% 2,88% 5,24% 8,12% 68,23% 
2 38,03% 13,96% 51,99% 7,34% 4,24% 11,58% 63,57% 
3 30,69% 9,72% 40,41% 8,13% 3,86% 12,00% 52,40% 
4 22,56% 5,86% 28,41% 6,32% 2,49% 8,81% 37,22% 
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Figur 6.6.3 visar hur APP borde se ut för C88E00 
 

 
 

Nästa adress som också är intressant är C88R00 som använder sig av en stor 
del familjekörning samt är denna adress väldigt ofta hög belagd, som vi 
tidigare nämnt. Se Tabell 6.6.5 och Figur 6.6.4. 
  

Tabell 6.6.5 visar fördelning i C88R00 
 

Svep(dagar) PVS RL Tot PVS+ RL+ Tot+ SUM: 
0 72,05% 11,21% 83,26% 2,88% 4,84% 9,59% 92,85% 
1 67,31% 6,37% 73,68% 2,88% 1,74% 6,48% 80,16% 
2 62,56% 4,63% 67,19% 7,34% 1,41% 13,49% 80,68% 
3 50,48% 3,23% 53,71% 8,13% 1,28% 14,66% 68,36% 
4 37,10% 1,94% 39,05% 6,32% 0,83% 11,22% 50,27% 
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Figur 6.6.4 visar hur APP borde se ut för C88R00 
 

 
 

Sista adressen vi tittar på är C88A00 som har en ledtid främst på 8 dagar. Vi 
skapar först liknande tabell som tidigare för att sedan visa hur APP:n borde se 
ut, se Tabell 6.6.6 och Figur 6.6.5. 
 

Tabell 6.6.6 visar fördelning i C88A00 
 

Svep(dagar) PVS RL Tot PVS+ RL+ Tot+ SUM: 
0 72,17% 11,12% 83,29% 4,75% 4,80% 9,55% 92,84% 
1 67,42% 6,32% 73,73% 4,75% 1,72% 6,48% 80,21% 
2 62,66% 4,59% 67,26% 12,10% 1,39% 13,50% 80,75% 
3 50,56% 3,20% 53,76% 13,40% 1,27% 14,67% 68,43% 
4 37,17% 1,93% 39,09% 10,41% 0,82% 11,23% 50,32% 

 



89 

Figur 6.6.5 visar hur APP borde se ut för C88A00 
 

 
 

6.7 Förslag till framtida system 

Krav på ett framtida system 
• Uppdateras efter varje inbokad order 
• Inlagd bemanning ska vara synlig och skötas inifrån programmet 
• Kapacitet justeras automatiskt efter inlagd bemanning 
• Om man maskin ej går ska körplan flytta med 
• Möjlighet att se ledig kapacitet och operationstid för ny order 
• Vid överbokning varnar systemet 
• Ska vara lätt att se mottagare, behov och ordererkänt datum på order 
• Möjlighet att flytta ordrar som inte har behov 
• Automatisk uppdatering av operationstider 
• Automatisk justering av TAK-värde 
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Eftersom företaget idag kollar på ett nytt system som ska ersätta APP och 
IDMS hade det varit bra att ta del av ovanstående punkter. Dagens system är 
väldigt omfattande vilket gör att de håller sig ifrån att ändra detta i första 
taget. Det är inte alltid ett smidigt system och gäller att man hittar sin vägar 
att gå tillväga för att ändra på ordrar eller se händelseförloppet om hur den har 
behandlats.  
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7 Kontrollera  

7.1 Familjekörning 288E02 

Vårt regelverk för familjekörning har nu pågått under fyra veckor. Eftersom 
det är intressant för oss att se både om vår teoretiska körplan stämde vad 
gäller ställtid per vecka samt hur servicegraden på maskinadressen har 
påverkats. Det är också viktigt att maskinen fortsätter få ut lika många 
bearbetade timmar som den fått tidigare. 
 
Vi lämnade ut en lista där operatören skulle fylla i när de ställde samt till 
vilken chucktyp, denna lista har vi sammanställt, se Bilaga 5. Utifrån denna 
kan vi se att den verkliga ställtiden på ett snitt på 11 dagar blir 4,24 timmar 
per vecka. Vi har använt den ställtid som är inlagd i systemet på 16 minuter 
samt också ej tagit hänsyn till verktygsbyte som tar ca 10 minuter. Vår 
teoretiska körplan men +2Dagar hade 4,6 timmar ställ per vecka, vilket 
motsvarade ca 4,24 timmar enligt ställlistan. 
 
Vi hade också intresse av och se hur servicegraden påverkades av vårt 
regelverk för familjekörning vecka för vecka, se Tabell 7.1.1 och Tabell7.1.2. 
Utifrån denna kan vi se att servicegraden inte har förändrats nämnvärt efter 
vår ändring, detta kan bero på att maskinen har legat och kört ordrar för tidigt 
under hela mätperioden. Vilket har gjort att de har kunnat plocka ordrar 
uppemot en vecka tidigare, se Tabell 7.1.1. Servicegraden efter vår förändring 
har legat kring 75 % till 80 %. I vecka 9 har servicegraden sjunkit något och 
det beror främst på att maskinen stod stilla nästan tre hela skift och att PVS 
började använda sig av flytt och anpassning, se Kap 5.9 APP.  
 

Tabell 7.1.1 visar hur servicegraden såg ut innan vår ändring 
 

År.vecka 2012.1 2012.2 2012.3 2012.4 2012.5 2012.6 
288E02 62,1 % 78,0 % 89,1 % 83,5 % 78,9 % 76,2 % 

 
Tabell 7.1.2 visar hur servicegraden såg ut efter vår ändring 

 
År.vecka 2012.7 2012.8 2012.9 2012.10 
288E02 76,4 % 80,3 % 66,6 % 61,4% 
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Vår slutsats för vårt regelverk är positivt, detta eftersom att ställtiden per 
vecka höll med vår teori, servicegraden sjönk inte utan låg kvar på liknande 
siffra och även att maskinen har fått ut lika många bearbetade timmar som 
tidigare. Det negativa är att servicegraden ryker dit ganska hårt om en maskin 
är sönder, om detta nu skulle gälla många maskiner så blir servicegraden låg. 
 
Vi hoppas därför att företaget i framtiden kommer att använda sig av vårt 
regelverk och förhoppningsvis under kommande veckor kommer 
servicegraden höjas ytterligare. 
 
7.2 Ledtidsändring 

7.2.1 288E03 

Vi har nu under åtta veckors tid använt en ledtid på 7 dagar istället för 5 dagar 
som det var tidigare. Om vi tittar i Tabell 7.2.1. ser vi att servicegraden har 
ökat sedan vår ändring gjordes. Den ligger numer runt 80 % istället för 
tidigare 55-60 %. 
 

Tabell 7.2.1 visar hur servicegraden såg ut innan och efter ledtidsändring 
 

År Vecka Servicegrad innan 
2011 48 37,5% 
2011 49 26,6% 
2011 50 50,0% 
2011 51 55,5% 
2012 1 64,7% 
2012 2 57,1% 

 
 
 
Vi är nöjda med resultatet av vår ledtidsändring på 288E03. Fördelen med att 
vi höjt ledtiden är också att logistiker har möjligheten och se beläggningen 
längre fram än de tidigare gjort. 
 
7.2.2 C88R00 

Vi har nu under fem veckor följt vår ledtidsändring i C88R00. I denna maskin 
ändrade vi ledtiden på artiklarna från 5 till 7 dagar. Genom att studera vår 

År Vecka Servicegrad efter 
2012 3 83,3% 
2012 4 83,3% 
2012 5 84,2% 
2012 6 87,5% 
2012 7 43,7% 
2012 8 77,7% 
2012 9 83,3% 
2012 10 100% 
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Tabell 7.2.1 kan vi se att ingen ökning av servicegraden har skett snarare ser 
det ut som den är något lägre. Anledningen till varför servicegraden blivit 
lägre kan bero på att genom att vi höjde ledtiden till 7 dagar så ser också 
logistiker beläggningen längre fram. I sin tur kommer operatörerna också att 
se längre fram vilket i slutändan gör så att de plockar med sig fler ordrar 
vilket drabbar servicegraden. Men C88R00 var tidigare belagd över ledtid på 
5 dagar och det är ju då orimligt och ha en ledtid på fem dagar om det ändå 
inte finns kapacitet till det. Men nu finns det kapacitet vid sju dagar vilket gör 
det mer rätt och ha denna ledtid 
 

Tabell 7.2.1 visar hur servicegraden såg ut innan och efter ledtidsändring 

 
 
 
 
 

År Vecka Servicegrad efter 
2012 7 41,1 % 
2012 8 61,7 % 
2012 9 46,0 % 
2012 10 66,6% 

År Vecka Servicegrad innan 
2012 3 61,5% 
2012 4 63,8% 
2012 5 51,2% 
2012 6 69,7 % 
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8 Varför uppnår vi inte 96 % servicegrad 

Under våra snart fyra månader på företaget har vi inte kunnat höja deras 
servicegrad till 96 %. Nedan listar vi orsaker till varför vi inte kunnat och vad 
för något som borde lösas för att få en bättre servicegrad, se Tabell 8.1. Vi 
kan genast se att vi hamnar på den siffra som servicegraden ligger på i 
nuläget, runt 55 %.  
 

Tabell 8.1 visar de möjligheter som finns för att höja servicegraden 
 

 Möjligheter(problem)           -      Servicegrad 96% 
1 APP (Hur tänker APP:n?) -12 % 
2 Överbokning T028/APP (inget tak IDMS) -10% 
3 Familjekörning -7 % 
4 Oplanerat maskinstillestånd -5 % 
5 Bemanning(ej som inlagt) -3% 
6 Kapacitet APP TAK -2% 
7 Ledtid -2 % 
8 Ledtid -1 dag på ledtid T028 < 1% 
9 Operatör < 1% 
10 Kommunikation(vart man jobbar) < 1% 
11 Kapacitet bemanning/fullbelagd < 1% 
12 Kundordrar/lagerordrar med behov (kort ledtid) < 1% 
13 Ställ och stycktider < 1% 
14 Partiform < 1% 
15 Planerat maskinstillestånd < 1% 
16 Inkörningar < 1% 
17 Gjutgods försenat < 1% 
18 Kassation < 1% 
19 Litet säkerhetslager < 1% 
 Summa 55 % 

 
Det vi nu kan lämna till företaget är en stor analys på vad för möjligheter det 
finns och även möjlighet och ta del av de idéer vi kommit fram till.  
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Bilaga 1 Artikel uppföljning 

4085500 – Pumphjul 
 
Lagerorder 2011.46.4 
RL:  - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 
 2 st  2011.46.4 
           2011.47.4 

- kollar ledtid för artikel ifall GLT 5 och LA 1 gäller, dvs om kontrakt 
för 5 dagars ledtid finnes (D5320). Artikel har detta 
- kollar lager och reservationer (D9301 – lager 02).  
- kollar prognoser för artikel (D9550) för att hålla lagom lagersaldo. 
- Eftersom behovet ut finnes 2011.47.4 på 2st och 2 fanns i lager så 
läggs artikeln ut på ledtid som påfyllnad så anskaffningsförslaget som 
går till PVS blir: 

4 st  2011.46.4 (dagens datum) 
  2011.47.4 
 
PVS: - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 

 4 st  2011.46.4 
  2011.47.4 

 - ledtid art 5 dagar 
 - kollar lager och reservationer, behov 2011.47.4.  
 - kollar råämnen 64085500 till artikel, kommer in 2011.47.5 
 - kolla vilken maskin och kapacitet i denna, 288E03. Kapacitet fanns 
 - ordern bokas in PS1485 med 5 dagars ledtid 

 4 st  2011.47.5 
   2011.48.5 
 
Uppföljning:  
Dagens datum Status 
2011.46.5 Kod 31 (ej ordererkänd i APP 2011.48.5) 
2011.47.1 Kod 29 – 2011.48.5 
2011.48.1 Kod 29 – 2011.48.5 

Råämnen inlagda i lager 25(PVS råämnen) 2011.47.1 5 st 
varav 4 är reserverade till denna order. Planerad i APP att 
köras morgon 2011.48.5.  

2011.48.4 Kod 29 – 2011.48.5 
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Ligger först på tur i maskin 
2011.49.1 Startad 2011.48.5 men ej färdigrapporterad 
2011.49.2 Levererad 2011.49.1 
 
Noterat: Ordern brister i sitt kontrakt pga. av att ledtiden på rågodset gjorde så 
att den fick ordererkännas längre fram. Dock kom ändå rågodset in i så pass 
tidig tid att det verkliga behovet skulle kunna klaras. 
 
0% Servicegrad  
 
5723702 – Trimfläns 
 
Kundorder 2011.47.1 
RL: - kollar sin bevakningsbild om när kund önskat artikel, 2011.47.5.  
  2011.48.1 är bra om den kan gå(ge en vecka till PVS) 

- kollar om PVS har i lager. Nej 
- får upp ett anskaffningsförslag i TO28, 8 veckors ledtid på denna artikel. 
Men det bryr sig inte anskaffaren om på RL. Kunden får önska när dem 
vill. Vill gärna ha den på kort ledtid 

1 st  2011.39.3 
           2011.47.3  
 
PVS: - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 

 1 st  2011.39.3 
      2011.47.3 

- ledtid 8 veckor 
- maskinadress, montering bänk 16 
- kollar lager och reservationer 
- kollar ingående artiklar, 5309201 – OK, 5622901 – Ej OK 
- 5622901 på väg in 2011.47.2 från PVB. Ringer och hör för att se när 
det kan tänkas bli färdigt. Finns även 2 vid monteringsbänk men 
reserverade.  
 
Ordererkänner förslaget men ombedd person monterar vid bänk 16 så 
fort det finns delar 

 
Uppföljning: 
  
Dagens datum Status 
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2011.47.2 In i saldo hos RL, delar från PVB kom in i rätt tid 
 
-1 dag, alltså servicegrad 100% 

 
Notering: när PVS ej har ämne kan de inte ge besked(ordererkänna). Då kan 
RL i sin tur ej lova leveransdatum till kunden. Det gör så att kunden blir 
oroliga. 
 
6199710 – Tryckanslutning 
Lagerorder 2011.46.4 
 
RL:  - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 
 16 st  2011.46.3 
           2011.47.3 

- kollar ledtid för artikel ifall GLT 5 och LA 1 gäller, dvs om kontrakt 
för 5 dagars ledtid finnes (D5320). Artikel har detta 
- kollar lager och reservationer (D9301 – lager 02). Finns 6 st i lager och 
en order ut från RL på 14 st 2011.47.3.  
- kollar prognoser för artikel (D9550) för att hålla lagom lagersaldo. 
 
-Eftersom behovet ut finnes 2011.47.3 och de 6 st i lager ej räcker till så 
behövs ordern komma in redan 2011.47.2. Därför läggs artikeln ut på 
kortare ledtid än 5 dagar så anskaffningsförslaget som går till PVS blir: 
16 st  2011.46.4 (dagens datum) 

 2011.47.2 
 
PVS: - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 
 16 st  2011.46.4 
           2011.47.2 
 - ledtid art 5 dagar 

- eftersom ledtiden är kortare än den givna undersöks artikeln 
 - kollar lager och reservationer, behov 2011.47.3.  

- kollar råämnen till artikel, finns i lager 
- kolla vilken maskin och kapacitet i denna, 221J05. Kapacitet fanns ej 
och tittar därför vilka ordrar som kan flyttas pga. att inget behov finnes. 
En order till RL med artnr 6200110 flyttas, var bara lagerpåfyllnad utan 
order ut.  
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- pratar med maskinoperatör för att se när dessa kan påbörjas, okej att 
starta under dagen. Maskinoperatör måste tvinga igenom dessa så att 
inte APP omprioriterar dessa. 

 - ordern bokas in PS1472 
16 st  2011.46.5 

 2011.47.2 
 
Uppföljning: 
  
Dagens datum Status 
2011.46.5 Kod 31 (ej ordererkänd dvs. ej gått igenom APP) 
2011.47.1 Kod 29 (ordererkänd 2011.47.2) 

order startad i maskin kl 11.40 2011.47.1 
2011.47.2 8 st delrapporterade för att täcka RL:s behov 
2011.47.3 8 st har kommit in i RL:s lager 2011.47.2, de andra 8 under 

bearbetning. 
Vid körning av de resterande 8 upptäcktes saldofel på 
ingående artiklar. Fanns delar till 5 av de 8 så totalt är nu 13 
delrapporterade men alla är bearbetade. Klämring 831744 
saknas till resten, är beställt från leverantör kommer in 
2011.48.3 

2011.47.4 5 st har kommit in i lager hos RL 2011.47.3 
2011.48.1 Samma status som innan, väntar fortfarande på ingående 

artiklar till de 3 sista.  
2011.48.4 Samma status som ovan 
2011.49.2 Sista 3st kommer in 2011.49.1 

 
0% servicegrad 
 
 
6199810 – Tryckanslutning 
Lagerorder 2011.46.4 
 
RL:  - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 
 20 st  2011.46.3 
           2011.47.3 

- kollar ledtid för artikel ifall GLT 5 och LA 1 gäller, dvs om kontrakt 
för 5 dagars ledtid finnes (D5320). Artikel har detta 
- kollar lager och reservationer (D9301 – lager 02).  
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- kollar prognoser för artikel (D9550) för att hålla lagom lagersaldo. 
 
- Eftersom behovet ut finnes 2011.47.3 så läggs artikeln ut på kortare 
ledtid än 5 dagar så anskaffningsförslaget som går till PVS blir: 
20 st  2011.46.4 (dagens datum) 

           2011.47.2 
 
PVS:  - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 
 20 st  2011.46.4 
           2011.47.2 

- ledtid art 5 dagar 
- eftersom ledtiden är kortare än den givna undersöks artikeln 
- kollar lager och reservationer, behov 2011.47.2.  

 - kollar råämnen till artikel, finns i lager 
- kolla vilken maskin och kapacitet i denna, 221J06. Kapacitet fanns ej 
och tittar därför vilka ordrar som kan flyttas pga. att inget behov 
finnes.  
- pratar med maskinoperatör för att se när dessa kan påbörjas, okej att 
starta i stort sett direkt. Maskinoperatör måste tvinga igenom dessa så 
att inte APP omprioriterar dessa. 
- ordern bokas in PS1472 
20 st  2011.46.4 

  2011.47.2 
 
Uppföljning: 
Dagens datum Status 
2011.46.5 Kod 29 (ordererkänd 2011.47.2) 
2011.47.1 Kod 18 – 2011.46.7 (färdig i maskin/väg in till RL 

Leverans 2011.47.1 
 
-1 dag, alltså servivegrad 100% 

 
6486701 – Suglock enhet 
 
Lagerorder 2011.46.4 
RL:  - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 
 3 st  2011.46.4 
           2011.48.4 
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- kollar ledtid för artikel, GLT 10, dvs om kontrakt för 10 dagars ledtid 
finnes (D5320).  
- kollar lager och reservationer (D9301 – lager 02).  
- kollar prognoser för artikel (D9550) för att hålla lagom lagersaldo. 
- lagerpåfyllnad pga. av ökad prognos senaste veckorna 
- anskaffningsförslaget blir enligt nedan: 
3 st  2011.46.4 (dagens datum) 

      2011.48.4 
 
PVS: - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 

 3 st  2011.46.4 (dagens datum) 
      2011.48.4 

- ledtid art 10 dagar 
- kollar lager och reservationer, inget behov  
- kollar råämnen till artikel, (6096200 insatsring i lager, 4378204 
suglock ej i lager). 
- kolla vilken maskin och kapacitet i denna,  
-order bokas in på 5 dagars ledtid istället för 10 dagar: 

3 st  2011.48.5 
           2011.49.5 
 
Uppföljning: 
  
Dagens datum Status 
2011.46.5 Kod 31 
2011.47.1 Kod 29 – 2011.49.5(ordererkänd) 
2011.49.5 Suglock framflyttat från 48.5 till 49.4. 

Nytt leveransdatum 2011.50.2 
2011.50.1 3 suglock inslagna idag. Men leverans framflyttad till 

2011.50.5 
2011.50.2 Bänk 16, 289G01 hade beställt material från höglagret men 

fick inte det förrän tisdag fm. 
Levererade och i saldo 2011.50.2 

 
0% servicegrad  

 

6581504 – Pumphjul 
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Kundorder 2011.47.1 
RL:  -kollar sin bevakningsbild om när kund önskad artikel, 2011.49 
 - får upp ett anskaffningsförslag i TO28, 8 dagars ledtid. Ligger långt 

fram så behöver inte ändras 
6 st  2011.48.2 

 2011.49.5  
- kollar lager och reservationer (D9301 – lager 02 och 26), PVS har i 
lager 

 
PVS:   - får upp ett anskaffningsförslag i TO28 till RL 

6 st  2011.48.2 
 2011.49.5 

- ledtid art 8 dagar 
- kollar lager och reservationer 
- kollar råämnen till artikel, fanns i lager 26 
- kolla vilken maskin C88E00 och kapacitet i denna,  
- eftersom denna artikel har två stycken anskaffningsförslag 
6 st   2011.48.2 på överföring till RL, för att undvika ompackning  
 2011.49.5 och få snabbare leverans till RL 

 14 st  2011.48.2  till lager 26 
 2011.49.5 

- order bokas in på 5 dagars ledtid istället för 10 dagar: 
20 st  2011.48.5 

 2011.49.5 
 
Uppföljning:  
Dagens datum Status 
2011.46.5 Kod 31 
2011.47.1 Kod 29 – 2011.49.5(ordererkänd) 
2011.49.4 Leverans 2011.50.1. Pga maskinen ligger lite efter så 

försenas denna order. Ska köras imorgon enligt operatör 
2011.50.1 Kördes inte, leverans 2011.50.1 
2011.50.2 Kördes inte, leverans 2011.50.2.  
2011.50.3 Ej startad i maskin. Operatör körde andra artiklar då denna är 

lite extra jobbig att köra. Vi kollade RLs order ut där allt är 
delleverat och skickat 2011.50.1 förutom dessa. 

2011.50.5 Är startad kvällen 2011.50.4, förmodligen leverans 
2011.51.1 

0% servicegrad 
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Bilaga 2 Enkät maskinoperatör 

Frågor: 
 

1. Servicegrad  
2. Skiftgrad 
3. Bemanning 
4. Prioritet bemanning 
5. Andra tillverkningsadresser 
6. Mellanlager 
7. Antal rigg/skift  
8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 
9. Andel RL ordrar totalt av PS 
10. Prioritet RL/PS 
11. Antal artiklar 
12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
13. Driftstopp 
14. Prioritet driftstopp 
15. Kassering 
16. Operationstider 
17. Ställtider 
18. Utnyttjandegrad 
19. Familjekörning. Planering 
20. Pågående förbättring 
21. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
22. Ansvariga(tekniker, logistiker och produktionsledare bearbetning) 
23. Samplanering APP(en adress, två adresser) 
24. Förbättringside till detta projekt 
25. Övrigt 
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288E02  
 

1. Servicegrad 49% 
2. Skiftgrad 

3 skift(ibland helg) 
3. Bemanning 

3/skift 
4. Prioritet bemanning 

Prioriterad, alltid bemanning 
5. Andra tillverkningsadresser 

217Q06(första operation för råämne pumphjul),  
283A01(härdning av pumphjul från PVT, Gildemaster) 

6. Mellanlager 
Ja, råämnesartiklar körs I Q06an sen upp i mellanlager. Körs 4 dagar, i 
systemet, innan den ska köras i line-adressen.  

7. Antal rigg/skift 
0-6 ggr per skift 

8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 
16,86%, den maskin som har flest reservdelsordrar. 

9. Andel RL ordrar totalt av PS 
Cirka 20 % APP 

10. Prioritet RL/PS 
Rättså lika men oftast görs bitar till RL först och försöker få med heal 
ordern. Om inte ringer de och berättar om ev. kassering. 

11. Artiklar 
Pumphjul(insatsringar) Många artiklar, 241st. Stort antal småordrar.  

12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
Balansering, härdning 283A01 pumphjul PVT & Gildemeister 

13. Driftstopp 
Mer ofta att härdningen 283A01 krånglar.  
När 217N01 stannar blir det ofta längre stopp. 

14. Prioritet driftstopp 
Eftersom härdningen 283A01 oftast krånglar handlar det om driftstopp 
från 10min till 1 vecka. Detta pga. det bara körs gjutjärn. 

15. Kassering 
0,86% 288E02, 0,44% 217Q06 mål 0,40% 

16. Operationstider 
Stämmer bra i 288E02 men inte alltid i 217Q06 

17. Ställtider 
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Finns och den verkliga ställtiden ligger på 30min-1h beroende på 
artikel 

18. Utnyttjandegrad 
81 % 288E02, 78% 217Q06 (statistik utnyttjandegrad 
42 %/pers 288E02, 75 % 217Q06 (bemanningsplanering) 

19. Kapacitet 
-  

20. Familjekörning. Planering 
I början av veckan planerar operatör körplan för familjekörningen en 
vecka framåt.  

21. Pågående förbättring 
Pallställ för gjutjärn resp. hårdjärn så att man också ska undvika att 
springa runt och leta. 
Vissa artiklar ska föras över till den nya N-hjulslinen 

22. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
I stort sett någon gång per dag kommer logistiker ut och jagar ordrar 
som måste bli klara då behovet finns. 

23. Ansvariga 
Beläggs av Mikael Samuelsson, tekniker Jonas Elmgren, produktion 
Karl-Erik Andersson 

24. Samplanering APP(en adress, två adressr) 
Två skilda adresser. Beläggning i 217Q06 berör inte 288E02. 
Härdning 283A01 ligger utanför beläggning av 288E02 

25. Förbättringside 
Kommunikation – visa i stordata att order är panik, bråttom. Visa med 
röd färg 
Ofta ordrar ligger kvar i QO6 när de körs men inte dykt upp E02. 
Ställer till planering av familjekörning. 
Ordrar som är bråttom dyker upp väldigt sent i systemet och de har 
hunnit ändra riggningen för nästa familjekörning. 
Hinner knappt med i första maskinadressen 217Q06. 
Operationstiderna stämmer antagligen inte.  
Hårdjärns bitar spricker(Dyraste ca 60000kr)  

- ex hårdjärns hjul finns ej i lager. Det gjuts på beställning. Går 
då sönder i 3:e maskinen och får då köra om med nytt ställ de 
som saknas på order.  

När Gjuteriet levererar gjutgods så blir det inte OA:t automatiskt och 
då dyker det inte upp i 288E02. Operatörer får manuellt kolla om 
råämne finns i huset. 

automatiskt OA när Gjuteriet färdigt 



106 

 
26. Övrigt 

Steg: 
1. 217Q06 (råämnesartikelnr vid första bearbetning sedan när den är 

färdigrapporterad dyker den upp i E02) 
2. Lager 
3. 288E02(217N01 & 223B03) 
Ledtid hela linen minst 3 dagar 
De rapporterar ett antal ordrar samtidigt vid start och slut. Artiklar 
som bara ska köras i härdningen får operatörer i E02 själva hålla reda 
på så att de blir körda, kan vara svårt för planerare att förstå.  

288E03 
 

1. Servicegrad 41% 
2. Skiftgrad 

2 skift 
3. Bemanning 

1-2/skift 
4. Prioritet bemanning 

Lägst prioriterad 
5. Andra tillverkningsadresser 

3 adresser 217Q05, 288E03, 288L01(balansering).   
6. Mellanlager 

Nej 
7. Antal rigg/skift 

5-6 ggr per skift 
8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 

10,55%, den maskin som har näst flest reservdelsordrar. 
9. Andel RL ordrar totalt av PS 

Cirka 75 % APP 
10. Prioritet RL/PS 

Lika 
11. Artiklar 

288E03 Pumphjul. 79st artiklar. 
217Q05 Statorhus,lagerhållare,pumphus,oljehusbotten mm.39st 
artiklar.  
288L01 Balnsering.71st artiklar. 
Stort antal småordrar på maskinerna. Totalt 118+71=189 st artiklar 

12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
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Ja, balansering 288L01 
13. Driftstopp 

Brukar rulla på, har haft problem med dörr i 217Q05. 
14. Prioritet driftstopp 

Sådär. 
15. Kassering 

0,56% Mål 0,60% 
16. Operationstider 

Stämmer bra 
17. Ställtider 

Ställtiden ligger på 10 min för pumphjul till pumphjul och upp till 1,5h 
på 217Q01s gamla artiklar. 

18. Utnyttjandegrad 
51 % 288E03, 72% C-hjul & balansering (statistik utnyttjandegrad 
42 %/pers 288E03+217Q05 (bemanningsplanering) 

19. Kapacitet 
-  

20. Familjekörning. Planering 
Tittar framåt i tiden några dagar 

21. Pågående förbättring 
- 

22. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
Någon till några gånger i veckan kommer logistiker ut med brådis 
artiklar. Brukar gå och lösa. 

23. Ansvariga 
Beläggs av Ulf Runesson, tekniker Jonas Elmgren, produktion Karl-
Erik Andersson 

24. Samplanering APP(en adress, två adressr) 
Alla dessa ses som en adress i APP:n 288E03, 217Q05, 288L01 

25. Förbättringside 
- 

26. Övrigt 
Vertktygsvagnen står utanför och finns därför ej på plats innan stod 
den bredvid. Eftersom att de nu också har hand om 217Q01 så har det 
nu också fler verktyg att hålla reda på. Detaljer som körts i Q01 
hoppar mellan olika maskiner och kräver också mycket mätning 
mellan de olika adresserna. Ibland körs de bara på en sida, ibland på 
båda och ibland ska de tillbaka efter en annan operation på en annan 
adress.  
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Tidigare hade man 16 min ställtid. Var svårt att hinna med så detta 
ändrades manuellt till det dubbla 32 min. Ställtiden på denna maskinen 
är svårt att bestämma då det förr var högvolymsartiklar medans det nu 
blivit lågvolym och medfört att man behöver ställa om väldigt ofta. 
Ställtiden är alltså inte den verkliga utan ett uppskattad värde som 
beror på familjekörning och den verkliga. Vid små partiformer ökar 
yttre ställtid som materialhantering och annat plock. Logistiker vill ha 
små partiformer medans operatör/tekniker gärna vill ha stora. 
Lösningen blir till att öka ställtiden i stordatorn eller justera 
kapaciteten i beläggningen.  
Enligt planering så ska de vara 3 personer men är i verkligheten oftast 
bara 2 stycken. 
Familjekörning mellan de olika adresser och vilken av maskinerna ska 
prioriteras. Man har arbeten igång men att det sticks in bråttom 
detaljer i de enskilda maskinerna vilket stör de som är belagda i linen. 
Det är alltid lägst prioritet på denna maskinen både vad gäller 
bemanning och underhåll. Folka lånas alltid ut till andra maskiner och 
när man kommer och ska jobba kanske det inte har varit någon på 
andra skiftet som varit vid maskinen. Ojämn fördelning på skiften vad 
gäller 288E02, 288E03 maskinerna. 
 

C88E00 (2 maskiner en adress) 
1. Servicegrad 54% 
2. Skiftgrad 

1skift per maskin 
3. Bemanning 

1/maskin 
4. Prioritet bemanning 

Låg prioritet 
5. Andra tillverkningsadresser 

Nej 
6. Mellanlager 

Nej 
7. Antal rigg/skift 

3-4 ggr/skift 
8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 

7,45% 
9. Andel RL ordrar totalt av PS 

50 % APP 
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10. Prioritet RL/PS 
Ingen skillnad egentligen men RL brukar kunna vänta. 

11. Artiklar 
Pumphjul 52st 

12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
C21B02 balanseringsfräs, C81C04 Balansering, C43B00 kilspår 

13. Driftstopp 
Rullar på bra men har krånglat på sistone. 

14. Prioritet driftstopp 
Får vänta ett tag 

15. Kassering 
- 

16. Operationstider 
Stämmer väldigt bra överens med de inlagda 

17. Ställtider 
Cirka 45min men har svårt att hinna med. 

18. Utnyttjandegrad 
65 % (statistik utnyttjandegrad 
70 % (bemanningsplanering) 

19. Kapacitet 
80-85 pumphus/skift 

20. Familjekörning. Planering 
Familjekörning planeras manuellt, plockar upp till en vecka framåt om 
det visar. 

21. Pågående förbättring 
 steg 1 certifierade. Förebyggande underhåll 

22. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
Det händer någon gång i veckan och det brukar gå och lösa men andra 
ordrar blir drabbade och kan bli försenade. 

23. Ansvariga 
Beläggs av Linda Eidevåg, tekniker Karl-Johan Jonsson, produktion 
Ola Wagner 

24. Samplanering APP(en adress, två adressr) 
En adress på två maskiner 

25. Förbättringside 
Onödigt att RL lägger samma typ av artikel med 3 dagars mellanrum, 
bättre isåfall och lägga en större order direkt. 

26. Övrigt 
Det går mycket spilltid till hämtning av artiklar och truckkörning. 
Sammma artikel kan finnas på tre olika ställen i byggnaden. 
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Rensningen sköts dåligt på pumphjulen och ställer då till bekymmer i 
mätmaskinen och ibland kan även verktygen i maskinen gå sönder pga 
av detta. 
Tittar inte så mycket på leveransdatum för ordern utan jobbar på i sin 
takt. 

C88O00 
1. Servicegrad 94% 
2. Skiftgrad 

3 skift(ibland helg) 
3. Bemanning 

1/skift 
4. Prioritet bemanning 

Prioriterad, alltid bemanning 
5. Andra tillverkningsadresser 

Nej 
6. Mellanlager 

Nej 
7. Antal rigg/skift 

Maskin står aldrig stilla men går ner i takt vid ställ. Från 2-5ggr/skift 
Vid sämre beläggning mer rigg och vice versa 

8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 
4,06% 

9. Andel RL ordrar totalt av PS 
Just nu 10-15 % APP 

10. Prioritet RL/PS 
Ingen skillnad på prioritet så länge inte någon jagar en order 

11. Högvolym/Lågvolym artiklar 
Högvolym pumphus  
Få artiklar, 51st 

12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
Nej 

13. Driftstopp 
På sistone väldigt ofta, korta stopp. 

14. Prioritet driftstopp 
Kunde varit bättre men om den har hög beläggning prioriteras den 
högt. 

15. Kassering(mål 0.8%) 
0,37% 

16. Operationstider 
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Stämmer väldigt bra överens med de inlagda 
17. Ställtider 

Finns inga då linen inte stannar 
18. Utnyttjandegrad 

75 % (statistik utnyttjandegrad 
80 % (bemanningsplanering) 

19. Kapacitet 
80-85 pumphus/skift 

20. Familjekörning. Planering 
Familjekörning planeras manuellt, plockar upp till en vecka framåt om 
det visar 

21. Pågående förbättring 
 steg 1 certifierade. Förebyggande underhåll 

22. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
Sker inte så ofta i denna maskin 

23. Ansvariga 
Beläggs av Linda Eidevåg, tekniker Karl-Johan Jonsson, produktion 
Ola Wagner 

24. Samplanering APP(en adress, två adressr) 
En adress 

25. Förbättringside 
Inga ordrar mindre än 5, helst större än 12. Kör ihop RLs fåordrar med 
att skapa ordrar till PVS. 
Rena ordrar är bättre än P* ordrar eftersom man inte vet hur många av 
dem som ska till RL. Missar man del av ordern åker hela dit på 
servicegrad.  
SAYO maskinerna strular mycket. Hydraliska borden strular, 
oljeläckage och skärplattorna går ofta sönder.  

26. Övrigt 
RL ordrar är egentligen viktigare då de ska ut direkt till kund och att 
de detaljerna måste vara helt intakta. Om defekt på pumphus kommer 
till monteringsline märks det där.  

 

C88R00 
1. Servicegrad 56 % 
2. Skiftgrad 

4-skift 
3. Bemanning 

1/skift 
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4. Prioritet bemanning 
Prioriterad, alltid bemanning 

5. Andra tillverkningsadresser 
Endast hålla koll på de som ska till flying N montering 

6. Mellanlager 
Nej 

7. Antal rigg/skift 
1-3 ggr per vecka stor rigg(ca 2 h), 1 ggr/skift mindre rigg(ca 45 min) 

8. Andel RL ordrar av totalt RL v.20-45 
8,78 % 

9. Andel RL ordrar totalt av PS 
Just nu ca 15 % APP 

10. Prioritet RL/PS 
RL först på den riggningen som körs 

11. Högvolym/Lågvolym artiklar 
Högvolym N-hjul 
Få artiklar, 83st 

12. Annan operation(Avsyning,tvätt,montering) 
Nej 

13. Driftstopp 
Strular en hel del, en gång i veckan är det alltid något. Robot, 
härdning, fräs som strular. Verktyg har inte full koll på denna utan 
operatörer själva få klura ut en del lösningar själv. 

14. Prioritet driftstopp 
Väldigt hög prioritet vad gäller driftstopp 

15. Kassering(mål 0.8%) 
0,10% 

16. Operationstider 
Stämmer väldigt bra överens med de inlagda 

17. Ställtider 
18. Utnyttjandegrad 

95 % (statistik utnyttjandegrad 
80 % (bemanningsplanering) 

19. Kapacitet 
- 

20. Familjekörning. Planering 
Blir mycket familjekörning eftersom ställtiderna är så pass långa. Man 
får ta färdigdatum med en nypa salt(1-2 dagar sent). Kollar en vecka 
framåt 

21. Pågående förbättring 
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22. Hur ofta jagas/trycks artiklar in/vecka 
Endast någon i veckan, logistiker vet att det inte går att köra en artikel 
direkt utan operatör får säga när det går. 

23. Ansvariga 
Beläggs av Mikael Samuelsson, tekniker Leif Ottoson, produktion 
Karl-Erik Andersson 

24. Samplanering APP(en adress, två adresser) 
En adress 

25. Förbättringside 
Så länge den snurrar fungerar den bra. Har alltid mycket beläggning, 
svårt att köra ifatt stopp osv.  

26. Övrigt 
Nytt projekt på gång där man ska lyfta ur vissa artikelnr från C88R00 
och 288E02 och köra dessa i en ny line.  
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Bilaga 3 Utnyttjandegrad 

Maskinadress Utnyttjandegrad Utnyttjandegrad 
    Just nu 

217J01 85% - 
217N02 74% - 
221C01 35% - 
217T01 86% 77% 
217Q01 11% - 
288G02 52% 85% 
217R02 65% 85% 
288G01 80% 85% 
221J05 82% 90% 
272A52 73% - 
217K01 77% 90% 
217M01 97% 85% 
221J06 85% 70% 
221J07 82% 70% 
288K01 76% 37% 
288J01 82% 85% 
288N01 89% 85% 
217Q06 88% 75% 
288E02 82% 84% 

Nhjul&härdning 92% - 
288E03 52% 42% 

Chjul&balansering 72% - 
C17Q00 89% 85% 
C17V00 72% 85% 
C17Y00 86% 75% 
C21L03 85% 85% 
C88A00 67% 85% 
C88E00 79% 70% 
C88J00 81% 90% 
C88K00 68% 80% 
C88O00 79% 80% 
C88R00 89% 90% 
C88T00 58% 90% 

*Statistik hämtat från Veckans mål 102-147 
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Bilaga 4 Familjekörning 288E02 

Test av familjekörnings regler 
Start: Måndag 13 februari 
 
Utifrån en beläggningslista och eran backlista har vi skapat en teoretisk 
körlista som vi sedan har familjeplanerat efter. Vi har provat att plocka olika 
långt fram och skulle vilja testa att prova hur detta fungerar hos er i 
verkligheten.  
 
Vid familjekörning skulle vi vilja att ni: 

• Från och med den dagen ni ställer får ni plocka familjer 2 
dagar framåt. 
Dvs ställer ni på måndag får ni plocka från tisdag och onsdag 

• Varje gång man ställer ska man fylla i ”Ställ 288E02” där 
Datum, Klockslag, Till vilket back nr. samt eventuell 
Kommentar. 

 
Vårt examensarbete går ut på att förbättra servicegraden och vi tror att detta 
nya sätt ska kunna höja den något utan att inte höja ställtiden för mycket, 
endast 1,5h mer per vecka. Ifall detta skulle fungera kan vi gå vidare med att 
få till en vettig ledtid och en kapacitet utifrån detta. Enligt vår tabell och 
grafer nedanför skulle vi endast behöva ligga en dag före i maskinen för att nå 
en bra servicegrad. Likaså blir inte spridningen av när artiklar blir färdiga lika 
stor. 
 

  Ställtid  
Ställ/ vecka 

(h) 

Servicegra
d  

0 Dagar 

Servicegra
d  

1 Dag före 

Servicegra
d  

2 Dagar 
före 

Enligt 
körplan 

28,40
% 18,1 100% - - 

Idag(1vecka) 2,93% 3,1 64,71% 73,53% 85,96% 
Nytt(+2Dagar) 4,29% 4,6 66,44% 93,29% 99% 
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Vi hoppas ni har tålamod med att prova detta så att vi får ut hur mycket ni 
verkligen behöver ställa samt hur servicegraden påverkas.  
 
Mvh Oskar & Rebecka 

Familjekörning en vecka framåt
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Ställ 288E02 
 
Datum Klockslag Till back.nr Tid(min) Kommentar 
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Bilaga 5 Ställista Familjekörning 288E02 

Datum Klockslag Till back.nr Tid(min) Kommentar 

12-feb 00:05 4 16   

13-feb 07:30 6 16 Bytt borr, skär till hårdjärn 

13-feb 21:00 12 16 Bytt back, kört gilderhjul innan 

14-feb 04:00 11 16 backar+borr 

14-feb 07:00 3 16 backar, borr 

15-feb 07:00 1 16 backar 

15-feb 12:30   - Maskinhaveri + Möte 2h 

15-feb 23:50   0 Från hårdjärn till gjutjärn 

16-feb 04:00   0 Verktygspaket 2 till 3 

16-feb 08:00   0 verktygspaket 3 till 2 

16-feb 11:30 7 16 backar skär+städ. Till hårdjärn 

16-feb 13:15 10 16 backar.. Borr, skär duppspets 

16-feb 17:50 10 0 bytt borr 

17-feb 08:30 6 16 Bytt back, kört gilderhjul innan 

17-feb 14:30 6 0 från hårdjärn till gjutjärn 

18-feb 02:50 2 16 bytt borr, backar 

18-feb 17:00 9 16 bytt backar 

19-feb 05:00 5 16 bytt backar 

19-feb 06:30 8 16 bytt backar 

19-feb 07:30 4 16 bytt backar 

19-feb 11:30 4 0 Flytt av back 

19-feb 13:15 4 0 flytt av back, byte till hårdjärn 

19-feb 16:50 7 16 Backar+borr 

20-feb 14:00   - Larm 26 + 06:00-1200 

20-feb 14-15.00  - Larm 26 

20-feb 19:00 1 16 Backar 

21-feb 10:45 4 16 Backar, borr, från Hårdjärn till Gjutjärn 

21-feb 18:30 3 16 Backar, borr 

21-feb 19:00 3   Från gjutjärn till hårdjärn 

21-feb 21:00 2 16 Backar, borr 

22-feb 03:20 4 16 Backar 

22-feb 12:00 5 16   

22-feb 13:00 9 16   

22-feb 14:15 12 16   

22-feb 21:20 1 16 Vertygspaket 3+baljan+skär,från Hård-till Gjutjärn 
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23-feb 07:20 1 0 Verktygspaket 2 till 3 

23-feb 10:35 1 0 Bytt ämne prog. 

23-feb 12:20 1 0 Bytt backar 

23-feb 13:10 6 16   

11 Antal Dagar 4,2 Ställtid per vecka 

 



 

 

 

 

 
 
Sektionen för Ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Maskinteknik 
Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik 
371 79 Karlskrona 

Telefon: 
Fax: 
 

+46 455-38 55 02 
+46 455-38 55 07 
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