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Abstract

Investigation and suggestion for a new material supply
system

Saba Borna

Zetterberg's Industri AB believe that capital and lead time will be reduced by
implementing Kanban. Therefore, it was an investigation to prove that Kanban is an
effective method.
In this work a research had to be done to show how the material supply system looks
like today and to explore the subframe components to see which components that
are interesting from Kanban viewpoint. Previous orders of subframes were
investigated. Therefore, it was a list of the various components of the previous orders
for the subframe. Annual volume and manufacturing steps were developed over the
various components and then you could see which components which were most
interesting for Kanban.
It was some discussions with the supervisor and the Lean coach for a decision to
introduce Kanban for 5 components. A research of capital and inventory turnover
was done for the components. The work also included the selection of appropriate
storage sites for these five components and then selected the sites that were closest
to the subframe.
After this investigation, it was an estimate of capital and inventory turnover on a
specific date for the new changes and then could an easier comparison between the
old and the new material supply system. With the results it was easy to conclude that
Kanban method is a better method compared to the old system because it showed
that the capital reduction  decreased and inventory turnover increased for the 5
components. The lead time will also be reduced when the warehouse staff do not
need to be involved in the process. It is only the workers for the manufacturing of the
components and the workers for the subframe which needs to be involved in the
process. The administrative leadtime will also be reduced
Further analysis can be done in a forthcoming work on more components.
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 I 

Sammanfattning 
  
Zetterbergs Industri AB tror att kapitalbindningen och ledtiden kommer att minska om man 
implementerar Kanban. Därför gjordes det en utredning av Kanban för att bevisa detta. 
 
I detta arbete ingick det att undersöka hur materialförsörjningssystemet ser ut idag och att 
undersöka hjälpramens komponenter för att se vilka komponenter som är intressanta ur Kanban-
synpunkt. Tidigare order för hjälpramar undersöktes. Därför gjordes det en lista över de olika 
komponenterna för tidigare order för hjälpramstillverkningen. Årsvolymen och 
tillverkningsstegen togs fram över de olika komponenterna och då kunde man se vilka 
komponenter som var mest intressanta att införa Kanban på.  
 
Efter diskussioner med handledare och Lean-coachen bestämdes att införa Kanban på 5 
komponenter.Det gjordes en granskning av kapitalbindningen och lageromsättningshastigheterna 
för de valda komponeterna efter att de hade valts ut. I arbetet ingick också att välja lämpliga 
lagerplatser åt de här 5 komponenterna och då valdes det platserna som var närmast 
hjälpramstillverkningen. 
 
Efter arbetet gjordes det en beräkning av kapitalbindningen och lageromsättningshastigheten över 
ett visst datum för de nya komponeterna och då kunde en lättare jämförelse göras mellan det 
gamla materialförsöjningssystemet och det nya. Med resultaten kunde man lättare komma fram 
till att Kanban-metoden är en bättre metod till skillnad från det gamla systemet för att det visade 
på att kapitalbindningen minskade och lageromsättningshastigheten ökade för de 5 
komponenterna. Ledtiden kommer också att minskas då lagerpersonalen inte behöver vara 
inblandade i processen utan det är arbetarna för tillverkningen av komponenterna och arbetarna 
under hjälpramstillverkningen som enbart behöver vara inblandad i processen. Den 
administrativa delen minskas dvs. ledtiden då det inte behövs någon produktionsplanering utan 
tillverkningen sker när det är slut på material i en binge och då sker det direkt tillverkning. 
 
Mer analyser kan göras i ett kommande arbete för fler komponenter.  
 
Nyckelord: Kanban, Kapitalbindning, Komponent, Ledtid, Order, 



 II 

Förord 
 
Det här examensarbetet i maskinteknik har gjorts på företaget Zetterbergs Industri AB i 
Östervåla. 
 
I denna rapport finns både utredningen av materialförsörjningssystemet och lösningsförslag på ett 
kommande materialförsörjningssystem. 
 
Ett stort tack till min handledare Markku Pärssinen för sitt intresse av examensarbetet samt hjälp 
och svar på allmänna frågor. Ett stort tack till Martin Öhman för all hjälp med Monitor 
programmet och frågor om det administrativa materialförsörjningssystemet. Även tack till Lean- 
Coachen Lars Westerlund för guidning av verkstaden och sitt engagemang om Lean-projektet 
samt stort tack till alla arbetsledare och arbetare för sitt stöd med att kartlägga flödet av 
hjälpramen och komponenterna till hjälpramen. 
 
Till slut vill jag även passa på att tacka ämnesgranskaren Claes Aldman för sin uppmuntran och 
goda vägledning. 
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1. Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 
Zetterbergs Industri AB grundades 1923 av Henrik Zetterberg1. Sedan idag är Zetterbergs mycket 
väldigt kunniga och erfarna inom området byggnationer till stora maskiner som till exempel 
lastbilar.  
Årligen ligger tillverkningen av produkter på 900 enheter.  
Både huvudkontoret och produktionsanläggningen ligger i Östervåla och det är lätt att ta sig dit 
med buss från Uppsala. Avståndet är ca 50 km från Uppsala.   
I företaget jobbar 150 anställda och omsättningen ligger på 200 MSEK per år. 
Företagets ägare är Torbjörn Eriksson (marknadschef) och Lars Erfäldt (ekonomichef).    
Deras produkter är: Tippflak, Dumper, Lastväxlare, Renhållningsfordon och Komponenter med 
varumärken som EuroTipper, EuroDumper, EuroPipe, Livab, RobsonDrive och Heil2.    
Deras affärside är: Utveckla, producera och marknadsföra högkvalitativa och rationella 
påbyggnadssystem för lastbilsmarknaden i Europa3.  

 

Figur 1.1 Zetterbergs anläggning i Östervåla 

 
 

 

                                                 
1 Zetterbergs Industri AB, Hemsida, 2011 
2 Zetterbergs Industri AB, Hemsida, 2011 
3 Zetterbergs Industri AB, Hemsida, 2011 
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1.2 Bakgrund 
Zetterbergs Industri AB är ett företag som använder sig av ett tryckande system med hjälp av ett 
Monitor där de anställda får sina instruktioner via det administrativa systemet. Företaget är 
väldigt nyfikna på vad införandet av Lean kan få för resultat. Eftersom Zetterbergs Industri AB 
använder sig mycket av det administrativa programmet Monitor vill företaget undersöka vilka 
konsekvenser det kan få om den administrativa biten minskas.  
 
Företaget använder sig av produktionslyftet som innebär att konsulter hyrs ut för att ge 
Zetterbergs en bättre uppfattning av Lean. Företaget själva utbildas också med hjälp av 
produktionslyftet 
 
Fokus ska liggas på hjälpramstillverkningen för att de flesta egentillverkade komponenter 
kommer ifrån hjälpramen. I dagens läge finns det både mellanlager och extra lagerplatser för 
många av företagets egentillverkade komponenter. Det vore en stor fördel om dessa lagerplatser 
kunde minskas för att på så sätt få ner ledtiden.  
Företaget får också stora vinster om lagersaldon minskas. 

1.3 Problembeskrivning 
När ett företag massproducerar finns det risk att det uppstår extra kostnader och komponenenter 
får stå ute och vänta utan att det blir någon användningen. Därför är det bra om det finns ett 
materialförsörjningssystem där man förbrukar efter önskat behov och snålar med produktionen. 

1.4 Syfte 
I det här arbetet ska en utredning ske av det nuvarande materialförsörjningsystemet och förslag på 
ett nytt materialförsörjningssystem för 5 egentillverkade komponenter. Därefter sker det en 
undersökningen på kapitalbindningen, lageromsättningshastigheten och ledtiden. 

1.5 Mål 
Målet med ett sådant system blir bland annat att minska ledtiderna och öka 
lageromsättningshastigheten och att minska kapitalbindningen. 

1.6 Avgränsningar  
Det är enbart hjälpramarna och de egentillverkade komponenterna under hjälpramstillverkningen 
som kommer att undersökas. Eftersom det finns många olika sorters hjälpramar behandlas inte 
alla utan endast 8 olika tillverkningsordrar av hjälpramar som studeras samt behandlas inte alla 
egentillverkade komponenter utan det är 5 komponenter till hjälpramen. 
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2 Metod 

2.1 Monitor-systemet 
De första dagarna gick tiden åt att försöka lära hur ett Monitor-system fungerar och hur man kan 
läsa av ledtider. Kapitalbindning och lagersaldo studeras också och beräknas via Monitor-
systemet. Samt kan lageromsättningshastigheten beräknas teoretiskt via systemet. 
 
För att få en bättre jämförelse mellan Kanban-systemet och det system som finns idag studeras 
tidigare processer för att studera lagersaldo. Sedan kan en jämförelse göras mellan värdena i 
Monitor-systemet och värdena enligt Kanban-metoden. 

2.2 Verkstaden 
För att närmare studera flödena och layouten i företaget fick man gå runt och fråga arbetsledarna 
hur flödet ser ut över en viss avdelning. Sedan gör man själv en anteckning över hur layouten 
över en viss tillverkning ser ut samt hur lagret ser ut.  
 
Hjälpramstillverkningen: Det var en ansvarig arbetsledare över hela hjälpramstillverkningen. Han 
fungerade som en guide och därifrån kunde man se hur flödet av hjälpramen går till. Samt hur 
tillverkningsordern fungerar.  
 
Komponenterna till hjälpramen: Här var samma arbetsledare som hjälpramstillverkningen 
ansvarig över komponenterna till hjälpramen. Han förklarade hur flödet av komponeterna såg ut.  
 
Blästring, Målning och Förmontering: Här fanns det en annan ansvarig arbetsledare och därifrån 
kunnde man se hur hjälpramen går från hjäpramsavdelningen till blästring och därefter till 
montering och förmontering. Och sedan visades ett avsyningspapper och där sker avsyningen.  

2.3 Diskussioner 
I början var det svårt med att undersöka Monitor- programmet men sedan blev det diskussioner 
med den ansvarige produktionstekniker och hjälp med avläsning av kapitalbindning, 
lageromsättningshastighet och ledtid.  

2.4 Möten med de utbildade inom Lean 
Här ingick det totalt två möten med produktionschefen, produktionsteknikern, arbetsledaren över 
hjälpramstillverkningen och Lean-coachen. Här diskuterades vilka komponenter som framförallt 
det skulle införas Kanban (två-bingesystem) på samt hur stor lådorna och antal komponenter som 
skulle finnas med i varje låda i två-bingesystemet.  Första mötet var den 7 september kl 13.00 och 
det andra mötet var 13 september kl 12.45. 

2.5 Möten med ämnesgranskare 
Eftersom skolan har ett krav på ett examensarbete blev det totalt cirka 5-6 möten med 
ämnesgranskaren för diskussioner om hur omfattande examensarbetet skulle vara. 
Ämnesgranskaren fungerade också som ett stöd för lösningen av uppgiften. 
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3. Teori 

3.1 Produktionsstyrning 
MPS står för material och produktionsstyrning. Företag har olika system för MPS men ett vanligt 
system är Monitor. Där sker ordrar och där kan mycket information ses om artiklar som till 
exempel varans pris, ledtid och årsvolym. 

3.2 Monitor ett MPS-system 
Monitor fungerar som ett MPS-system för företaget. Där sker ordrar till de anställda via Monitor 
systemet. Kartläggning av flödet sker väldigt effektivt. 
 
Beredningen kan lätt undersökas för olika artikelnummer och man kan se information av både 
pågående tillverkningsordrar och historiska ordrar. 
 
Olika artikelnummer kan ses med hjälp av Monitor systemet samt kan deras operationer i 
tillverkningen ses samt ställtid och stycketid. 
 
Lageranalyser kan göras och där kan många olika områden undersökas som 
lageromsättningshastighet, kapitalbindning, saldon för artiklar och pris för artiklar. PIA 
(Produkter-i-arbete) granskning är också möjligt med Monitor-systemet 
 
Närvaro för arbetare kan undersökas och detaljplaneringen kan följas för olika ordrar. 
 
Budget och redovisning kan föras in i Monitor-systemet. 

3.3 Kapitalbindning 
Det finns två sorters kapitalbindning. Det är omsättningstillgångar och anläggninstillgångar. Med 
anläggningstillgångar menas de föremål som har ett värde för företaget. Som till exempel robotar, 
maskiner, svarvar och truck.  

 
Omsättningstillgångar är kapital som säljs till kunderna. Det är den största skillnaden mot 
anläggninstillgångar som brukar vara kvar hos företaget. Det finns två sorters 
omsättningstillgångar och det är lager och kundfordringar. Lager väger störst tyngd på ett 
företags materialflöde. 
 
Lager brukar beräknas efter saldo det vill säga hur mycket lager det finns på golvet under en viss 
period. För att beräkna kapitalbidningen ska man ta saldot gånger det aktuella värdet på 
komponenten. 

3.4 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastigheten är ett mått som beskrivs inom logistiken. Med det menas att lagret 
omsätts under en viss tidsperiod. Ett högt lageromsättningshastighet betyder att lagersaldot är lågt 
och detta resulterar att kapitalbindningen blir lägre. För att kunna överhuvudtaget beräkna sig av 
ett lageromsättningshastighet måste man anta en viss period till exempel ett år och därefter ta den 
totala årsvolymen av en viss komponent och ta det genom genomsnittet av lagersaldo under ett 
helt år. 
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3.5 Tryckande system 
Tryckande system det vill säga push sker när det är direkta tillverkningsordrar till varje 
produktionsgrupp. Det optimala brukar vara att en arbetsledare brukar tala om för varje enskilt 
person vad han/hon ska göra. 
  Här trycks det ut material för produktion utan vidare hänsyn till kapitalbindning. Den här 
figuren nedan är inspirerad av boken4.  

  

Figur 3.1 Bild av ett tryckande system 

3.6 Dragande system 
Dragande system bygger på Lean principen att produktionen begränsas när det envart är behov av 
produktion.  Framförallt används dragande system mot lager. Här ska tillverkningen ske enbart 
efter önskad behov av produktion. På detta sätt minskas onödiga lagersaldon och lagret omsätts 
oftare. Bilden på nästa sida är också inspirerad av litteraturen5.  

 

Figur 3.2 Bild av ett dragande system 

 

 

 

                                                 
4 Produktionslogistik (2009), s243 
5 Produktionslogistik (2009), s243 
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3.7 Lean Production 
Tänket för Lean production är att åstadkomma låga resurser i tillverkningen. Huvudregeln för 
Lean production är ”Mer värde för mindre arbete”6. Alla komponenter i företaget ska utnyttjas så 
effektivt som möjligt och grunden i Lean-systemet bygger på att man ska tillämpa alla resurser på 
ett effektivt och bra sätt. Då blir det ingen massproduktion. 
 
En viktig del inom Lean Production är det så kallade JIT (Just-in-time) som innebär rätt 
material/produkter finns på plats när det enbart är behov av de. Många företag strävar efter att 
använda sig av den här effektiva metoden.     

3.8 Kanban  
För att försöka minska ledtiderna och använda sig av ett så effektivt materialförsörjningssystem 
som möjligt väljer många företag att jobba med Kanban.  
 
Här sker ordrar från tillverkningen till användningen av resursen. Detta gör Kanban unikt och på 
så sätt hamnar systemet som drag (pull). Denna metod har sina rötter i Japan. 
 
Det vanliga Kanban-systemet är när det körs med Kanbankort. Korten visar att det behövs 
material och då startar tillverkaren att tillverka efter behovet av material. På korten brukar det 
oftast stå batcher. 
 
Sedan kan Kanban-metoden också genomföras då ljudsignaler och/eller ljussignaler sänds och då 
vet tillverkaren av komponenten att det är dags att börja tillverka efter önskad behov. 
 
Tvåbinge-systemet är också en kanbanmetod som innebär att två lådor står bredvid varandra och 
när en låda är tom så läggs den lådan ut för att visa att det behövs material och då tas den tomma 
lådan hand av den ansvarige tillverkaren som genast sätter igång och tillverkar efter önskad 
behov och sätter tillbaka lådan tilbaks till dess ursprungsläge. Och så fortsätter 
materialförsörjningssystemet på precis samma sätt. 

3.9 Produktionslyftet 
Produktionslyftet är ett program som går ut på att företag utbildas inom Lean production.  
 
För att kunna vara delaktig inom produktionslyftet måste företaget ha en ganska hög årsvolym av 
komponenter. För de stora företagen blir det en ganska stor vinst genom att det blir en avsevärt 
bättre logistik internt på företaget.  
 
Produktionslyftet fungerar som ett stöd och uppmuntrar företagen inom Lean-tänket.  
Hittills är det ungefär 60 företag som har deltagit i produktionslyftet.  
Det här är vad produktionslyftet ska satsa på för ett företag7.  
 

• Vägledande principer för företagets framtida produktionssystem  
• Samsyn kring de problem som ska fokuseras i företaget förändringsarbete  
• Arbetssätt i företagets styrgrupp för att driva förändringsarbetet  
• Handlingsplan för det fortsatta arbetet  

                                                 
6 Axxos Industrisystem, Hemsida, 2011 
7 Produktionslyftet, Hemsida, 2011 
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• En pilotgrupp för första införande av principer, arbetssätt och metoder  
• Mätetal och mål för att följa upp arbetet.  
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4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Layout över företaget 
Så här ser företaget ut idag. Det finns en speciell avdelning för hjälpramstillverkningen och likaså 
för förmontering och montering. Totalt finns det 1 fräsmaskin, 3 svarvmaskiner, 2 fyrpaneller och 
många svetsmaskiner. I startoperationen sker det tillverkning av egentillverkade komponenter 
som går till hela verkstaden.  

 

 

Figur 4.1 Fabriken i Östervåla sedd ovanifrån 

4.2 Kartläggning av materialförsörjningssystemet 
Först tillverkas hjälpramen och sedan när det är klart kommer blästringsgruppen och hämtar 
hjälpramen för blästring och därefter skickas den iväg till målning. Vissa hjälpramar måste passas 
in på flaket innan de går till blästeriet och vissa andra hjälpramar skickas direkt till blästeriet. När 
målningen är kvar så låter man hjälpramen torkas i torkrummet och därefter skickar man in 
hjälpramen för förmontering och efter detta skickas hjälpramen till slutgiltig montering på 
lastbilsflak eller så låter man den stå och vänta ute tills kunderna kommer och hämtar den själva 
och slutgiltiga monteringen görs av kunderna. 
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Figur 4.2 Flödet över hjälpramen från hjälpramstillverkningen till förmonteringen 

4.3 Steg 1 tillverkningen av hjälpramen i det fysiska flödet 
Här kan man se en layout över själva tillverkningen av hjälpramen. På rullbanorna finns balkarna 
som plockas och sedan skickas det till profilanpassningdelen. Efter att balkarna har 
profilanpassats skickas de direkt vidare till svetsning häftningsdelen. Lagerplats Nr 1 kan 
användas men det är inte det optimala. Efter häftningen skickas tillverkningen i lager Nr 2 och 
därefter tar svetsarna hand om tillverkningen. När svetsningen är klar skickas hjälpramarna 
tillbaka till lagerplats Nr 2 och då kan blästrings och målningsgruppen komma och hämta den 
färdigsvetsade hjälpramen ifrån lagret. Lagerplats Nr 3 är den plats där bäraxlarna till 
hjälpramen ställs som sedan kommer till häftningsdelen.  
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Figur 4.3 Flödet över hjälpramstillverkningen från plock till hjälpram till svetsning 

4.3.1 Noteringar av lagerplatser: 

Det finns två lagerplatser som inte är optimala och kan i framtiden användas för Kanban-
metoden. Dels finns det lagerplats Nr 1 som kan användas och dels öppningen under allmän 
uppsamlingsverk för verktyg. 
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Figur 4.4 Öppningen under allmän uppsamlingsverk sedd från sidan 
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4.4 Steg 2 Blästring, målning och förmontering i det fysiska 
flödet 

 

Figur 4.5 Flödet över hjälpramen från blästring till förmontering 

 
Här finns det ett mellanlager innan man påbörjar blästringen och sedan börjar arbetet. Det är 
endast en åt gången när man blästrar och sedan skickas det till ett annat mellanlager och därefter 
sker målningen. Efter målningen så går hjälprammarna i en torkhall och efter torkningen 
kommer de in till förmonteringen. Där finns 5 tipplatser som lyfter upp och då kommer 
förmonteringen. Efter förmonteringen kommer hjläpramarna till antingen montering på 
lastbilsflak eller så bärs de ut så att kunderna själva kommer de kommer och hämtar hjälpramen. 
Avsyningen sker direkt efter förmonteringen och där i verkstaden finns det ett avsyningspapper 
där det står om hjälpramens data som till exempel vikt.  
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4.5 Det administrativa flödet 

4.5.1 Kategori 1 

 

Figur 4.6 Företagets administrativa flöde  

 
Kategori 1 är standard. Det är det administrativa flödet som gäller för alla tillverkningar och i de 
flesta fall. Först skickar kunden krav och önskemål till säljaren och säljaren skickar order till 
tekniska utredningen och sedan skickas det tillbaka till säljaren för renskrivning.  När detta är 
klart skickas ordern för produktions planering. Efter detta skickas ordern tillbaka till säljaren 
som lämnar leveransbesked till kunden (ingen order). Efter det skickas order till 
produktionsteknikern som gör ordern klar för slutberedning och därefter skickas ordern till AO- 
konstruktörerna (arbetsordernummer-konstruktörerna). Sedan skickas ritningar ut så att 
arbetsledaren kan komma och hämta ritningarna och ge det till arbetarna i 
hjälpramstillverkningen. Ritning är endast ett underlag för hur de ska göra en viss operation. 
Under monteringen och förmonteringen skickas instruktionerna till arbetarna via PDF-filer 
direkt på Monitorn. Här finns det ett krav på att kategorin (slutberedningen) ska vara färdigt 
minst 5 dagar före planerad produktionsstart. Totalt ska kategorin ta 10 dagar. 

4.5.2 Kategori 2 

Kategori 2 fungerar ungefär som kategori 1. Den enda skillnaden är i princip att det sker en extra 
återkoppling till produktionsteknikern när säljaren gör i klar ordern för teknisk utredning skickas 
det samtidigt till produktionteknikern för preliminär order förslag. Här finns det också ett krav på 
att kategorin (slutberedningen) ska vara färdig minst 5 dagar före planerat produktionsstart men 
här finns det inte lika höga krav på färdig tid på kategorin. Den här kategorin är mera till för lite 
mera unika produkter som är lite mer avancerade. 
 

4.6 Körplan 
En körplan är aktuellt via Monitorn och där står det i vilken ordning som olika ordrarna som ska 
köras och när det ska vara färdigt. Det är en fördel för då kan körplanen lättare justeras och 
ändras vid behov till skillnad från papper. Det finns en körplan för varje operation. Det är ett 
redskap för arbetsledaren som utifrån körplanen får en bild av vad som ska göras. Inom varje 
produktionsgrupp finns det en körplan. När ett visst moment är avslutat och avstämplat 
försvinner momentet från Monitorn och nya moment dyker upp. På så sätt håller sig körplanen 
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uppdaterad via Monitorn. Det är produktionsteknikern som skriver ordrar som sedan läggs in i 
körplanen. Nya ordrar följs vidare av de administrativa flödena kategori 1 och kategori 2.  
 
När till exempel hjälpramstillverkninge är klar stämplas den klar och så kan blästrings och 
målningsgruppen se i föregående operation att den är klar i Monitorn. 
 

 
 

Figur 4.7 Hur arbetaren följer det körplanen som visar arbetsgången 

 
Så här ser en typisk arbetsdag ut för arbetarna som utifrån körplanen gör det som ska göras. När 
arbetet är gjort följs nästa order i körplanen. Så här följs arbetsgången för en arbetare som en 
loop. 
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5. Val av artiklar för Kanban-test 

5.1 Motivering till val av komponenterna 
• Hög årsvolym 
• Få operationssteg/tillverkningsteg som leder till kort flöde och kort ledtid 
• Relativt små komponenter som lätt får plats i en binge 
• Gemensamma artiklar för de flesta hjälpramar 

5.2 Komponenterna- Data 

5.2.1 Tätlock bäraxel höger H160 låg (Data) 

 

Figur 5.1 Bild tätlock bäraxel höger H160 låg 

 
Årsvolym: 264 st 
EOK (ekonomisk order kvanitet): 20st 
Genomsnittslager: 10st 
Genomsnittspris: 83, 10kr 
Kapitalbindningen: 831 kr 
Lageromsättningshastighet: 24, 9 gånger 
Ledtid: 3 dagar 
Operationer: Skärning, Bockning 
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Tabell 5.1 Saldoförändringen och det aktuella saldot från 2011-09-22 bakåt till 2011-05-10 
(Tätlock bäraxel höger H160 låg). Batchstorlek=20 

 
Artikel: 340249 Saldoförändring Aktuellt saldo 

2011-09-22 10:28:44 -1 10 
2011-09-06 09:07:08 20 25 
2011-09-06 08:04:17 -1 5 
2011-07-07 14:44:08 20 22 
2011-07-07 11:06:45 -1 2 
2011-06-16 13:52:19 20 20 
2011-06-15 12:59:26 -1 0 
2011-05-12 15:03:58 20 31 
2011-05-10 13:01:02 -1 11 

5.2.2 Tätlock bäraxel vänster H160 låg (Data) 

 

Figur 5.2 Bild tätlock bäraxel vänster H160 låg  

 
Årsvolym: 264 st 
EOK (ekonomisk order kvanitet): 20 st 
Genomsnittslager: 10 st 
Genomsnittspris: 97 kr 
Kapitalbindningen: 970kr 
Lageromsättningshastighet: 24, 9 gånger 
Ledtid: 3 dagar 
Operationer: Skärning, Bockning 
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Tabell 5.2 Saldoförändringen och det aktuella saldot från 2011-09-22 bakåt till 2011-05-19 
(Tätlock bäraxel vänster H160 låg). Batchstorlek=20 

 
Artikel: 340219 Saldoförändring Aktuellt saldo 

2011-09-22 10:28:45 -1 5 
2011-09-06 09:07:08 20 20 
2011-09-06 08:55:40 -2 0 
2011-07-06 15:46:47 20 21 
2011-07-06 11:41:56 -1 1 
2011-06-13 07:49:33 20 22 
2011-06-10 09:49:31 -1 2 
2011-05-10 06:00:52 20 30 
2011-05-09 14:25:39 -1 10 

5.2.3 Lockplåt BB H160/6T5 bakåt (Data) 

 

Figur 5.3 Bild lockplåt BB H160/6T5 bakåt  

 
Årsvolym: 230 st 
EOK (ekonomisk order kvanitet): 20 st 
Genomsnittslager: 10 st 
Genomsnittspris: 13,21 kr 
Kapitalbindningen: 132,1 kr 
Lageromsättningshastighet: 23 gånger 
Ledtid: 1 dag 
Operationer: Skärning 
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Tabell 5.3 Saldoförändringen och det aktuella saldot från 2011-09-22 bakåt till 2011-05-03 
(Lockplåt BB H160/6T5 bakåt). Batchstorlek=20 

 
Artikel: 340246 Saldoförändring Aktuellt saldo 

2011-09-22 06:32:51 -2 0 
2011-09-02 08:53:34 20 28 
2011-08-29 11:38:01 -2 8 
2011-07-06 09:11:13 20 20 
2011-07-01 13:53:08 -2 0 
2011-05-31 11:23:22 20 24 
2011-05-31 08:13:06 -2 4 
2011-05-04 08:23:42 20 28 
2011-05-03 14:52:12 -2 8 

5.2.4 Lockplåt FB hö. H160/6T5 bakåt (Data) 

 

Figur 5.4 Bild lockplåt FB hö. H160/6T5 bakåt 

 
Årsvolym: 119 st 
EOK (ekonomisk order kvanitet): 30 st 
Genomsnittslager: 15 st 
Genomsnittspris: 81,15 kr 
Kapitalbindningen: 1227,75 kr 
Lageromsättningshastighet: 7,93 gånger 
Ledtid: 3 dagar 
Operationer: Skärning, Bockning 
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Tabell 5.4 Saldoförändringen och det aktuella saldot från 2011-09-22 bakåt till 2011-05-23 
(Lockplåt FB hö H160/6T5 bakåt). Batchstorlek=10 

 
Artikel: 329992 Saldoförändring Aktuellt saldo 

2011-09-22 06:30:05 -1 9 
2011-09-14 08:48:05 10 15 
2011-09-13 11:54:16 -1 5 
2011-09-06 08:48:18 10 11 
2011-09-06 08:04:17 -1 1 
2011-06-29 12:50:28 10 14 
2011-06-28 08:13:59 -1 4 
2011-05-27 10:56:49 10 15 
2011-05-23 11:35:50 -1 5 

5.2.5 Lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt (Data) 

 

Figur 5.5 Bild lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt 

 
Årsvolym: 119 st 
EOK (ekonomisk order kvanitet): 30 st 
Genomsnittslager: 15 st 
Genomsnittspris: 61,48 kr 
Kapitalbindningen: 922,2 kr 
Lageromsättningshastighet: 7,93 gånger 
Ledtid: 3 dagar 
Operationer: Skärning, Bockning 

 



 20

Tabell 5.5 Saldoförändringen och det aktuella saldot från 2011-09-22 bakåt till 2011-05-10 
(Lockplåt FB vä H160/6T5 bakåt). Batchstorlek=10 

 
Artikel: 329995 Saldoförändring Aktuellt saldo 

2011-09-22 08:14:33 10 13 
2011-09-22 06:30:05 -1 3 
2011-09-06 08:48:18 10 15 
2011-09-06 08:04:17 -1 5 
2011-07-07 15:05:18 10 12 
2011-07-07 10:03:33 -1 2 
2011-06-16 13:27:02 10 12 
2011-06-15 12:59:27 -1 2 
2011-05-11 06:04:32 10 17 
2011-05-10 09:14:32 -1 7 

5.3 Karta över tillverkningen av tätlock både höger och 
vänster, Lockplåt BB H160/6T5 bakåt, Lockplåt FB hö. 
H160/6T5 bakåt, Lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt 

 

Figur 5.6 Komponenternas flöde från bockningen till lagerplatsen 

 
Här ses en karta över tillverkningen av de 5 komponenterna. Först startas en tillverkningsorder 
från Monitorn som efter nettobehovs körning skickar en elektronisk signal till skärmaskinen 
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körplan i Monitor. Signalen skickas från kontoret till verkstaden där skärmaskinen befinner sig. 
På körplanen står det en struktur på vad arbetarna ska göra. Sedan skickas den till ett mellanlager 
och efter det börjar bockningen. När bockningen är klar skickas det till ett mellanlager som 
ligger i hjälpramsavdelningen och lagerpersonalen kommer och hämtar komponenterna och 
ställer det på lämpliga lagerplatser. Efter detta kan de på hjälpramstillverkningen komma och 
hämta lämpliga produkter när det finns tillgängligt. 
 
Det finns totalt 10 pallar i mellanlagret efterblästringen och 2 pallar precis innan blästringen.  

5.3.1 Kartläggning av Tätlocken både höger och vänster, Lockplåt FB hö. H160/6T5 bakåt 
och Lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt 

Först skickas plåten till skärning och sedan skickas den till bockning. Därefter är komponenten 
klar. 

5.3.2 Kartläggning av Lockplåt BB H160/6T5 bakåt 

Plåten skickas enbart till skärning. Därefter är komponenten klar. 

5.4 Noteringar av transportsträckan 
Man kan direkt konstatera att transportsträckan är ganska lång från det att den sätts i mellanlager 
tills den är på färdiga lagerplatser. Det bästa vore om sträckan mellan kantpress och lagerplaster 
kunde minskas. Då kommer transportsträckan också att minskas.  
 

 

Figur 5.7 Komponenternas flöde från figurskäret till mellanlagret 

 
 
 
Här kan vi se tillverkningen av de 4 komponenterna i detalj. Efter figurskäret finns det plats för 
två pallar där komponenterna ställs. Efter bockningen körs de i ett mellanlager och där finns det 
plats för totalt 10 platser. Sedan körs de iväg i till lagret. 
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6. Val av ett nytt materialförsörjningssystem 

6.1 Kombination av Kanban och två-binge 
I denna uppgift valdes det att kombinera Kanban och två-bingesystem med varandra. Bilden 
nedan visar hur flödet ser ut. De 5 komponenterna står i en pall. Totalt finns det 10 lådor(bingar) i 
pallen. I mitten av varje binge finns Kanban-kortet som visar artikelnummret, batchen, 
tillverkningssteget och lagerplatsen. Sedan fungerar materialförsörjningssystemet som ett vanligt 
två-bingesystem där arbetarna hämtar material från den ena bingen. Efter att den ena bingen är 
tom börjar arbetarna använda sig av den andra bingen och de sänder Kanban-kortet till 
tillverkarna i skärningen som då ser batch på kortet. Efter att tillverkningen är klar kommer 
arbetarna och hämtar tillverkningen eller att tillverkaren ställer tillbaka den fulla bingen tillbaks 
på lagerplatsen. Arbetsledaren får signalen via arbetarna också skapar han en tillverkningsorder. 

 

Figur 6.1 Nya materialförsörjningssystemet med kombinerad Kanban-kort och två-binge 

6.2  Slutsats 
En viktig skillnad i att införa Kanban är att det inte längre kommer att finnas någon 
produktionsplanering utan man tillverkar efter att en låda är tom. Det står i både Kategori 1 och 
Kategori 2 att produktionsplaneringen(slutberedningen) ska vara färdig minst 5 dagar innan 
planerad produktionsstart. När Kanban metoden införs finns det inte längre någon ledtid på 5 
dagar utan man tillverkar helt enkelt när den ena bingen är tomt. Då behövs inte längre någon 
produktionsplanering och ledtiden blir i det här fallet 0 dagar. 
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7. Kapitalbindning och 
lageromsättningshastighet av det gamla och det 
nya materialförsörjningsystemet 
 
Monitor programmet är en stor fördel då analyser ska göras. Det är möjligt att gå in i varje 
artikels lagerloggs historik och analysera data. Där kan man se hur lagersaldot har förändrats 
under tidigare perioder. 
 
1 år=225 arbetsdagar=45 veckor     
Beräknat omsättningshastighet= Årsvolym/(Säkerhetslager + EOK/2) 

7.1 Tätlock bäraxel höger H160 låg (Analys/Resultat) 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen ((2011-01-03 15:14) – (2011-06-10 
09:49)) Snittet över det aktuella saldot blir 20,66 st. (Batch 20) 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen ((2011-01-03 15:14) – (2011-
06-10 09:49)) Snittet över det aktuella saldot blir 12,71 st. (Batch 10) 
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 24,9 gånger 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 450/10=45 gånger 

7.2 Tätlock bäraxel vänster H160 låg (Analys/Resultat) 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen (2011-01-03 15:14-2011-06-10 
09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 18,04 st. (Batch 20) 

 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen (2011-01-03 15:14-2011-06-
10 09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 12,71 st. (Batch 10) 
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 24,9 gånger 

 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 450/10 = 45 gånger 

7.3 Lockplåt BB H160/6T5 bakåt (Analys/Resultat) 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen (2011-01-03 15:05-2011-06-10 
09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 13,78 st. (Batch 10) 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen (2011-01-03 15:05-2011-06-
10 09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 11,56 st. (Batch 8) 
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 23 gånger 

 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 360/10=36 gånger 

7.4 Lockplåt FB hö. H160/6T5 bakåt (Analys/Resultat) 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen (2011-01-04 11:51- 2011-06-10 
09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 7,07 st. (Batch 10) 
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Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen (2011-01-04 11:51- 2011-06-
10 09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 3,66 st. (Batch 4) 
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 7,93 gånger 

 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 180/15=12 gånger 

7.5 Lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt (Analys/Resultat) 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen (2011-01-04 11:51-2011-06-10 
09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 7,37 st. (Batch 10) 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen (2011-01-04 11:51-2011-06-
10 09:49) Snittet över det aktuella saldot blir 3,65 st. (Batch 4)  
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 7,93 gånger 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 180/15=12 gånger 

7.6 Genomsnitt på kapitalbindningen och 
lageromsättningshastigheten 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Kapitalbindningen 
(20,66+18,04+13,78+7,07+7,37)/(5)=13,38 st 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Kapitalbindningen 
(12,71+12,71+11,56+3,66+3,65)/(5)=8,86 st 
 
Det gamla materialförsörjningssystemet: Lageromsättningshastigheten 
(24,9+24,9+23+7,93+7,93)/(5)=17,73 gånger 
 
Det nya materialförsörjningsystemet (Kanban): Lageromsättningshastigheten 
(45+45+36+12+12)/(5)=30 gånger 
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Figur 7.1 visar genomsnittet på kapitalbindningen och lageromsättningshastigheten över de 5 
komponterna 

 

7.7 Slutsats 
Kanban-metoden gör så att det blir ett konstant lagerflöde. Detta resulterar att 
lageromsättningshastigheten höjs.  
Man kan också lägga märke till att kapitalbindningen minskar för komponenterna genom att 
omsättningen sker konstant och då blir lagersaldot lägre. 
I framtida undersökningar kan komponenten Lockplåt BB H160/6T5 bakåt batcher minskas ännu 
mera eftersom komponenten består av endast en operation och ledtiden är mycket låg och ligger 
på en dag. Det är också möjligt att minska batchstorlekerna ännu mera för tätlock höger och 
vänster. 
Men däremot kan det uppstå materialbrist om batchstorleken minskas ännu mera för Lockplåt FB 
hö. H160/6T5 bakåt och Lockplåt FB vä. H160/6T5 bakåt. 
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8. Val av lämplig lagerplats 

 
Figur 8.1 Nya lagerplatsen sedd ovanifrån. Titta tillbaks på figur 5.6 för jämförelse 

 
Så här kommer den nya layouten se ut för de enskilda komponenterna. Lägg märke till att det 
finns en öppning mellan hjälpramsavdelningen där komponeterna skickas iväg direkt från 
kantpressen till hjälpramstillverkningen. Där kan arbetarna i hjälpramstillverkningen själva 
komma och hämta önskat material.  
 
Här ses pallplatserna och öppningen sedd från sidan. 
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Figur 8.2 Nya lagerplatsen sedd från sidan 

8.1 Slutsats 
Här kan man direkt konstatera att ledtiden minskas optimalt genom att transportsträckan blir 
mindre för de färdig tillverkade komponenterna. Lagerpersonalen blir ej involverad i att hämta 
komponenterna utan det sker av dem som har hand om tillverkningen av komponenterna och 
hjälpramstillverkarna.  
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9. Resultat/Analys 

9.1 Slutsats 
Efter jämförelsen mellan nuläget och hur det kommer att bli med Kanban kommer Zetterbergs 
Industri AB lättare att kunna granska och se vilken metod som är mest lönsamt. 
 
Eftersom företaget har en omfattande produktion av egentillverkade komponenter kommer 
Kanban-metoden att bli väldigt lönsamt för företaget. 
 
Fördelen med Kanban är att slippa detaljplanera hur mycket som ska liggas. Flödet för 
komponenterna jämnas ut. På så sätt minskas onödiga lagersaldon. Arbetsledaren slipper hela 
tiden ge order och hela materialförsörjningssystemet dras ut. 
 
Kapitalbindningen minskas samtidigt som lageromsättningshastigheten ökar för de enskilda 
komponenterna. På så sätt sparar företaget väldigt mycket tid och pengar. Genomsnitter över de 5 
komponenterna visade på resultat då kapitalbidningen minskade från 13,38 st till 8,86 st och 
lageromsättningshastigheten ökade från 17,73 gånger till 30 gånger. 
 
En annan stor fördel med Kanban är att det sker samarbete mellan arbetarna och arbetsledaren 
behöver inte hela tiden vara inblandad i processen.  
 
Ledtiden kommer att minskas till 0 dagar eftersom det inte kommer att finnas någon planerad 
produktionstid när Kanban införs till skillnad från det administrativa systemet som säger att 
slutberedningen ska vara färdigt minst 5 dagar innan planerad produktionsstart. Skäraren får sin 
order från Kanban-kortet istället för att produktionsteknikern ska hela tiden skriva in den 
planerade produktionstiden.  
 
När de nya lagerplatserna är valda behövs inte lagerpersonalen vara involverade med att hämta de 
färdiga tillverkade komponenterna och lägga i lagren utan det är häftarna och svetsarna som tar 
hand om den biten. Man kan tydligt konstatera att transportsträckan minskas för den biten. Det 
blir en kortare väg för komponenterna.  
 
Komponeterna ska mestadels göras på de 6 mm hjälpramar som är vanliga hjälpramar men kan i 
fortsättningen användas för de förstärka 8 mm hjälpramarna. 
 
Listan över de gemensamma artiklarna kan användas som en mall och kompletteras i framtida 
arbeten med Kanban där listan visar åsvolym och tillverkningsprocess som är två viktiga faktorer 
är viktiga punkter ur Kanban synpunkt. 

9.2 Förslag på fortsatta förbättringar 
I detta examensarbete gjordes en avgränsning till 5 egentillverkade komponenter. Men i fortsatta 
undersökningar skulle det vara bra och göra fler Kanban tester för de andra underkomponenterna 
till hjälpramarna för att få en bättre helhetsbedömning av Kanban. Listan för de 8 
hjälpramsordrarna kommer att fungera som en mall där Lean-Coachen och produktionschefen 
kan se vilka komponenter som kan vara intressanta för företaget.  
 
I mallen kan man se dels årsvolymen av komponenterna och dels vilka operationer som ingår 
samt ställtid och stycketid.  
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Kanban skulle också kunna införas på de andra avdelningarna som förmontering och montering. 
Då blir det ett mycket effektivare flöde för företaget och kötiden kommer att minska avsevärt.  
I och med att det blir fler produkter som ska undersökas kan det vara bra att införa nya 
lagerplatser för de andra komponenterna. Lagerplatserna för de enskilda komponenterna ska ligga 
intill tillverkningen av hjälpramen. Då får de anställda själva hämta komponenterna och 
lagerpersonalen sparar tid och arbete.  
 
Fortsatta studier som är värt att notera är att det ska ske en kombination av Monitor-programmet 
och en streckkod som kommer att finnas på Kanban-korten. Arbetarna behöver bara använda 
streckkoden(när det blir tillgängligt) precis innan tillverkningen och sedan kommer information 
att dykas upp på Monitor-programmet om när produkten är färdig och hur många som ska 
tillverkas. 
 
Det går rent praktisk inte att införa Kanban på alla komponenter utan det är enbart de som har 
hög årsvolym. Kanban-metoden görs då i så kallade "öar" i hela verkstaden. 
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Bilaga 1: Viktiga noteringar och beräkningar 
Antal komponenter i lager per dag är cirka 8000 artikelnummer. Det totala antalet artikelnummer 
är ca 36000. 
Antal produkter som tillverkades det senaste året är 300 enheter. Eftersom det är olika antal 
byggnationer vid varierade tillfällen kan det ske olika mängder av produkter under året. I 
högkonjuktur kan antalet produkter överstiga 1000 enheter. 
 
Företaget tillverkar många produkter. Det här är de 4 produkterna som ska undersökas närmare. 
Det är enbart hjälpramen som det ska läggas fokus på.  
 
Granskning har gjorts både på 8 mm och 6 mm hjälpramar. 6 mm är hjälpramar som är vanligast 
och 8 mm hjälpramar är förstärkta hjälpramar. 
 
Hjälpramarna är de som används för olika varianter av dumprar. 
 
EDKF= Eurodumper korg med fronttip.  
EDK= Eurodumper korg 
EDKZ= Eurodumper korg zetmatisk (variant av hydraulisk sidtip).   
EDKEM= EuroMatic 
 
Ledtiden= Avrundad tid som står längst till höger för varje operation. 
Kapitalbindningen= Lagervärdet 
Årsvolymvärde=(Pris×Årsvolym) 
Verklig förbrukning=(Beräknat genomsnittslager×Pris) 
Lageromsättningshastighet= (Årsvolymvärde/Genomsnittslager)= (Årsvolymvärde/Verklig 
förbrukning) 
Beräknat lageromsättningshastighet= teoretiskt det man har beräknat det i förväg. 
Verkliga lageromsättningshastighet= Det verkliga utfallet man får för enskilda komponenter. 
Genomsnittslager=( Säkerhetslager + (Ekonomisk orderkvantitet)/2)  
 
Det beräknade lageromsättningshastigheten= (Årsvolymvärde/Verklig förbrukning) 
 
Processen för hjälpramen är lika för de olika typerna av dumprar.

 
 

 

 

 



Bilaga 2: Processkarta för hjälpramen 

 

 
Figur Flödeskarta över hjälpramsprocessen (Den äldre (översta) och den nyare (understa) 

versionen) 

 
Det är likadana processkartor. Skillnaden består i att den nyare versionen innebär att de tre stegen 
hjälpram längsbalk, hjälpram häftning och hjälpram svetsning har slagits ihop till ett enda 
moment hjälpramstillverkningen.  

 

 



Bilaga 3: EDKF ordernummer 110045 (8mm hjälpram) 
Processer som enbart har med hjälpramen att göra är plock till hjälpramen, hjälpram längsbalk, 

hjälpram häftning, hjälpram svetsning, blästring, målning, förmontering, avsyning  

 

 
  

 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKF 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpram längsbalk  (EDKF 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpram häftning (EDKF 8 mm hjälpram) 

 
Komponenter under Hjälpram svetsning (inga komponenter) (EDKF 8 mm hjälpram) 

 



Bilaga 4: EDKF ordernummer 110049 (6 mm hjälpram) 

 
Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKF 6 mm hjälpram) 

 

 
Figur Komponeter under Hjälpram längsbalk (EDKF 6 mm hjälpram) 

 

 
Figur Komponenter under Hjälpram häftning (EDKF 6 mm hjälpram) 

 
Komponenter under Hjälpram svetsning (inga komponenter) (EDKF 6 mm hjälpram) 

 

 

 



Bilaga 5: EDK ordernummer 110051 (8 mm hjälpram) 

 
 

 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDK 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponeter under Hjälpram längsbalk (EDK 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpram häftning (EDK 8 mm hjälpram) 

 

Komponenter under Hjälpram svetsning (inga komponenter) (EDK 8 mm hjälpram) 

 

 

 

 



Bilaga 6: EDK ordernummer 100216 (6 mm hjälpram) 

 

 

  Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDK 6 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpramstillverkningen (EDK 6 mm hjälpram) 



Bilaga 7: EDKZ ordernummer 110069 (8 mm hjälpram) 

 
 

 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKZ 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpram längsbalk (EDKZ 8 mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponenter under Hjälpram häftning (EDKZ 8 mm hjälpram) 

 
Komponenter under Hjälpram svetsning (inga komponenter) (EDKZ 8 mm hjälpram) 

 

 

 



Bilaga 8: EDKZ ordernummer 110046 (6mm hjälpram) 

 
 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKZ 6 mm hjälpram) 

 

 
Figur Komponenter under Hjälpram längsbalk (EDKZ 6 mm hjälpram) 

 

 
Figur Komponenter under Hjälpram häftning (EDKZ 6 mm hjälpram) 

 
Komponenter under Hjälpram svetsning (inga komponenter) (EDKZ 6 mm hjälpram) 

 

 

 

 



Bilaga 9: EDKEM ordernummer 110141 (8mm hjälpram) 

 
 

 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKEM 8mm hjälpram) 

 

  

Figur Komponeter under Hjälpramstillverkning (EDKEM 8mm hjälpram) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Bilaga 10: EDKEM ordernummer 110156 (6 mm hjälpram) 

 
 

 

 

Figur Komponenter under Plock till hjälpram (EDKEM 6mm hjälpram) 

 

 

Figur Komponeter under Hjälpramstillverkning (EDKEM 6mm hjälpram) 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 11: Artikelnummerlista över alla gemensamma artiklar 
för 6mm och 8 mm hjälpram för EDKF, EDK, EDKZ och 
EDKEM 

 
Det teoretiska saldot får man fram genom att gå in i varje artikel och beräkna det med hjälp av 
Monitorn. 

Tabell över de gemensamma artiklarna (komponenterna) till ordrarna 

 
Nr Artikelnumme

r 
Operation Ställtid Stycketid Årsvolym Saldo 

den 23 
september 

2011 
1 346616 Detaljsvetsning 0,3 0,48 92,0 12 
2 238568 Klippning, fasning, 

bockning 
0,2 0,007 296,0 36 

3 328504 1) Skärning pos 1 enl. 
ritn. 328501 

2) Bockning pos 1 enl. 
ritn. 328501 

3) Plock till svetsning 
4) Svetsning 

1) 0,2 
2) 0,2 
3) 0,2 
4) 0,2 

1) 0,016 
2) 0,01 
3) 0,01 
4) 0,02 

251,0 33 

4 510 3835 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,05 
2) 0,033 

96,0 15 

5 341779 1) Plock till svetsning 
2) 

Hjälpramstillverkning 
 
 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,01 
2) 0,7 

46,0 1 

6 340249 1) Skärmaskin 
gas/plasma 

2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,005 
2) 0,005 

264,0 10 

7 340219 1) Skärmaskin 
gas/plasma 

2) Kantpress  

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,005 
2) 0,005 

264,0 5 

8 340252 Skärning 0,2 0,0048 104,0 16 
9 329998 1) Skärning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0064 
2) 0,005 

52,0 4 

10 329863 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0064 
2) 0,005 

52,0 5 

11 327400 Klippning 0,2 0,02 175,0 7 
12 329449 Skärning 0,2 0,007 179,0 6 
13 329458 1) Klippning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,02 
2) 0,005 

76,0 3 

14 349306 Klippning 0,2 0,02 44,0 1 
15 300947 1) Klippning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3  

1) 0,02 
2) 0,008 

88,0 8 

16 358396 Skärmaskin gas 
plasma 

0,2 0,026 11,0 1 

17 358402 1) Skärmaskin 
gas/plasma 

2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,015 
2) 0,01 

6,0 2 

18 327406 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3  

1) 0,0181 
2) 0,01 

138,0 3 

19 341536 1) Plockning 
Robotsvetning Stella 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,001 
2) 0,766 

88,0 12 



2) Robotsvetning Stella 
3) Plockning 
detaljsvets 

4) Detaljsvetsning 

3) 0,2 
4) 0,1 

3) 0,02 
4) 0,1 

20 329941 Skärning 0,2 0,0037 32,0 4 
21 347800 Skärning 0,2 0,0066 70,0 9 
22 347803 1) Skärning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0089 
2) 0,005 

35,0 4 

23 347806 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0089 
2) 0,005 

 0 

24 347809 Klippning 0,2 0,02 202,0 7 
25 347815 Skärning 0,2 0,01 168,0 8 
26 347671 Skärning 0,2 0,0157 30,0 0 
27 347812 1) Klippning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,2 
2) 0,005 

92,0 0 

28 359023 1) Plock till svets 
2) Detaljsvets 

 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,01 
2) 0,58 

16,0 0 

29 352060 Skärning 0,2 0,0312 20,0 1 
30 358394 1) Skärmaskin 

gas/plasma 
2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,2 
2) 0,03 

19,0 3 

31 358395 1) Skärmaskin 
gas/plasma 

2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,2 
2) 0,03 

19,0 3 

32 322334 1) Klippning 832×246 
MM 

2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,2 
2) 0,008 

15,0 1 

33 327883 Skärning även hål 0,2 0,008 79,0 10 
34 329956 Skärning 0,2 0,0046 8,0 3 
35 329980 1) Skärning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0063 
2) 0,005 

4,0  0 

36 329983 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0063 
2) 0,005 

4,0 0 

37 300 947 1) Klippning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,02 
2) 0,008 

88,0 8 

38 326809 1) Plockning av 
bäraxel 

2) Svarva OPB 
3) Plock till svetsning 

4) Detaljsvetsning 

1) 0,01 
2) 0,4 
3) 0,2 
4) 0,3 

1) 0,2 
2) 0,25 
3) 0,01 
4) 0,25 

20,0 2 

39 326815 1) Plock till svetsning 
2) Svetsning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,01 
2) 1,8 

18,0 3 

40 350602 1) Skärning 
2) Bockning 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0089 
2) 0,005 

11,0 3 

41 350623 Klippning 0,2 0,02 12,0 0 
42 515 7595 1) Skärmaskin 

gas/plasma 
2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,041 
2) 0,01 

174,0 16 

43 350596 Skärning 0,2 0,0064 19,0 3 
44 350599 1) Skärning 

2) Bockning 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0089 
2) 0,005 

11,0 4 

45 328504 SKÄ 0,2 0,0068 166 31 
46 300 946 1) KL 

2) BK 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,02 
2) 0,008 

398 31 

47 329446 SKÄ 0,2 0,0068 166 12 

48 344599 KL L=870 0,2 0,02 62 9 
49 329455 1) KL 

2) BK 
1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,02 
2) 0,005 

139 19 



50 329992 1) SKÄ 
2) BK 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0064 
2) 0,005 

119 9 

51 340246 Skärmaskin 0,2 0,0048 230 0 
52 326794 1) Gradsax 

2) BK 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0162 
2) 0,008 

130 16 

53 347332 Finns ej Finns ej Finns ej 68 3 
54 203141 1) KL 

2) STH 
3)BK 

1) 0,2 
2) 0,2 
3) 0,2 

1) 0,005 
2) 0,01 

3) 0,0083 

588 87 

55 329995 1) SKÄ 
2) BK 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0064 
2) 0,005 

119 13 

56 153395 1) SKÄ pos 3 , 4 
2) K pos 1 , 2 

3) Svet 

1) 0,2 
2) 0,2 
3) 0,2 

1) 0,007 
2) 0,033 
3) 0,12 

166 12 

57 346615 Detaljsvetsning 0,3 0,48 123 11 
58 326839 Gradsax 0,2 0,01 203 19 
59 328801 Skärmaskin 

gas/plasma 
0,2 0,015 155  

60 267591 1) Plock till svetsning 
2) Robotsvetsning 

Stella 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0, 1 
2) 0,966 

75 18 

61 355717 Gradsax 0,2 0,01 700 51 
62 354791 1) Skärmaskin 

gas/plasma 
2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,018 
2) 0,005 

687 49 

63 329986 SKÄ 0,2 0,0046 80 14 

64 328477 1) Skä, även hål 
2) BK (Hö) 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,033 
2) 0,008 

72 4 

65 328474 1) Skä, även hål 
2) BK (Vä) 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,033 
2) 0,008 

72 4 

66 328465 1) Skärmaskin 
gas/plasma 

2) Kantpress 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,037 
2) 0,008 

824 49 

67 327883 Skä, även hål 0,2 0,008 79 10 
68 326797 1) Gradsax 

2) BK 
1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,0175 
2) 0,008 

119 18 

69 326812 1) Plock till svetsning 
2) Svel 

1) 0,2 
2) 0,3 

1) 0,01 
2) 1,5 

36 2 

70 326806 1) Plockning av 
bäraxelrör 

2) Svarva enl. op.bes. 
3) Plock till svetsning 

4) Detaljsvetsning 

1) 0,1 
2) 0,4 
3) 0,2 
4) 0,3 

1) 0,05 
2) 0,25 
3) 0,01 
4) 0,25 

36 3 

71 329959 1) SKÄ 
2) BK 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,006 
2) 0,005 

39 2 

72 329953 1) SKÄ 
2) BK 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,006 
2) 0,005 

39 2 

73 329461 1) KL 
2) BK 

1) 0,2 
2) 0,2 

1) 0,02 
2) 0,005 

52 4 

 

 
 
 

 
 


