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Abstract

Production management of cylinderwasher

Erik Pettersson

The component workshop at Atlas Copco in 
Tierp intends to reduce the costs in 
order to increase their competitiveness. 
This thesis examines how the production 
management around cylinder washers 
should be managed in a way that meets 
the customer needs. The customer to the 
cylinder washer is Atlas Copcos assembly 
department in Tierp.

The purpose of this thesis is to provide 
an alternative way of managing the 
production. A chapter of theory is added 
to give the reader an insight of 
different types of production management 
systems as well as the underlying 
knowledge needed to get a better reading 
experience. An introduction of kanban 
can in theory help Atlas Copco in the 
direction they strive. It should be 
clear how the purpose of this thesis 
affects the cost for the component 
workshop and also how it relates to the 
current production. The current 
situation is described by explaining how 
they use SAP, EOQ and an analysis of how 
EOQ determine the batch size. Then 
calculations on a kanban system is made 
and also an idea of how the logistics of 
the kanban system should be managed. 

From this thesis, conclusions how an 
implementation of a kanbansystem would 
affect the component workshop can be 
shown. By using the overcapacity with 
the machine to increase the frequency of 
changeovers leads to reduced batch size. 
The reduced batch starts a chain of good 
consequences like reduction of 
inventory. Changing from a production 
managed by EOQ to a kanbanflow makes the 
production planning more transparent and 
require less resources. In a complex 
process there’s a lot of factors that 
determine how the production is managed, 
a kanbansystem reduce the complexity 
with an easy signal when the production 
should start.
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Sammanfattning 
 

Komponentverkstaden på Atlas Copco i Tierp har för avsikt att minska de kostnadsdrivande 

faktorerna för att öka sin konkurrenskraft. Den här rapporten undersöker hur cylinderbrickor 

ska produktionsstyras på ett sätt som tillgodoser cylinderbrickans kund (monteringen) 

samtidigt som lagernivåer inte ska vara för stora.  

 

Målet med rapporten är att ge komponentverkstaden i Tierp ett förslag om ett alternativt 

tillvägagångssätt för att styra produktionen. Ett kapitel med teori finns för att ge läsaren en 

inblick i olika typer av produktionsledningssystem samt omkringliggande kunskaper som 

behövs för att få en bättre läsupplevelse. Ett införande av kanbansystem anses i teorin kunna 

hjälpa Atlas Copco i den riktning de önskar. Det ska tydligt framgå hur alternativet påverkar 

de kostnadsdrivande faktorer samt hur det förhåller sig till nuvarande produktionsstyrning. 

Nuläget beskrivs genom att förklara hur de använder SAP och EOQ samt en analys av att 

utforma partistorlekar med hjälp av EOQ. Därefter räknas ett kanbansystem fram och en idé 

om hur logistiken kring kanbansystemet ska skötas. 

 

Från den här rapporten kan slutsatser dras om hur en implementering av ett kanbansystem 

skulle påverka komponentverkstaden. Genom att använda den överblivna tiden som finns vid 

maskinen till att ställa om produktionen oftare, minskar partistorlekarna vilket startar en 

kedjereaktion av bra konsekvenser som till exempel mindre lager. Att gå ifrån en EOQ styrd 

produktionsstyrning till ett kanbanflöde gör att produktionsplaneringen blir mer 

lättöverskådlig och mindre resurskrävande. I en komplex process där en oöverskådlig mängd 

faktorer styr hur produktionen ska planeras minskas komplexiteten med hjälp av ett 

kanbanstyrt flöde som ger signal om produktion efter förbrukning.  
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 

Uppsala universitet. Rapporten undersöker hur en förändring av produktionsstyrningen för 

komponentverkstaden hos Atlas Copco i Tierp kan minska dess kostnader.  

 

Rapporten beskriver de viktigaste teorierna kring ett dragande flöde, ett praktiskt exempel på 

hur man går tillväga för att utforma ett kanbansystem och hur det skulle påverka 

komponentverkstadens kostnader att implementera kanban. 

 

Jag vill rikta ett stort TACK till följande: Ulric Hillstedt som varit min handledare. Han har 

kommit med uppmuntrande feedback samt tips och råd. Stefan Thoren som tillhandahållit 

data ifrån SAP och varit ett bra stöd under arbetet. Ralf Planting som gett bra feedback vid 

utformandet av metoden för hur arbetet skulle genomföras. Claes Aldman som agerat 

ämnesgranskare som gett mig positiv energi under arbetets gång. Också ett stort TACK till 

alla andra på Atlas Copco som varit hjälpsamma och svarat på frågor.  

 

 

Uppsala i juni 2014 

 

Erik Pettersson 
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1 Inledning 

Företagspresentation Atlas Copco  
Atlas Copco är ett världsomspännande företag med verksamhet inom flera branscher. De är 

uppdelade i fyra affärsområden. Anläggningsmaskiner, gruvmaskiner, industiverktyg och 

kompressorteknik. Det här arbetet berör Atlas Copcos fabrik i Tierp som är en del av 

industriteknikdivisionen. I Tierp tillverkas och monteras slip- och monteringsverktyg för 

industriell tillämpning. Deras största kunder kommer från bil- och flygindustrin. Atlas Copco 

koncernen har sitt huvudkontor i Nacka där även huvudkontoret för industriteknik finns. I 

Nacka sker största delen av konstruktionsarbetet men även funktionerna för marknadsföring, 

logistik, inköp, ekonomi och personal finns där. I Belgien ligger industritekniks huvudlager 

PTD (Power Tools Distribution). Alla färdiga produkter skickas till huvudlagret för att sedan 

skickas vidare till kund.  

Atlas Copco Industrial Technique i Tierp 
Sedan 1975 har Atlas Copco haft en fabrik i Tierp. Idag är de cirka 450 anställda. De ingår i 

affärsområdet industriteknik och tillverkar komponenter samt monterar handhållna luft och 

el verktyg för industriell tillämpning. Fabriken i Tierp är den enda fabriken inom 

industriteknik som tillverkar komponenter. De skickar komponenter till 

monteringsverkstaden i Tierp, Ungern och Frankrike. 

Problemformulering 
I en bransch där konkurrensen är hård är ständiga förbättringar inte en fördel utan ett 

överlevnadsvillkor.1 Därför behöver Atlas Copco kontinuerligt arbeta med att minska de 

faktorer som driver kostnaden för produktion. Fokus ska vara på att reducera kostnaden för 

att bibehålla vinstmarginal för produkter under prispress. Det som driver kostnaderna för 

produktionen av cylinderbrickor är lagerkostnader, kostnader för produktionsplanering samt 

ställtider (då inget värde skapas). Dagens produktionsstyrning är utformat för att kunna 

appliceras på alla komponenter för hela komponentverkstaden. Därför skulle det kunna 

finnas fördelar av att specialanpassa produktionsstyrningen att efter de behov som finns för 

cylinderbrickor. För att fortsätta utveckla/förbättra produktionen av cylinderbrickor är Atlas 

Copco intresserade av att få svar på följande frågor.  

  

1. Vilka för/nackdelar ger ett produktionsstyrningssystem som bygger på ett rent 
dragande flöde?  

2. Hur ska ett dragande system utformas rent praktiskt? 
3. Kan det dragande systemet minska de kostnadsdrivande faktorerna? 

Mål 
Examensarbetet ska presentera en jämförelse med nuvarande produktionsstyrning där 

fördelar och nackdelar tydligt framgår för vilka positiva/negativa konsekvenser ett dragande 

                                                 
1 Bergman, B. Klefsjö, B. (2012) S.57. 
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produktionsstyrningssystem skulle innebära. Av jämförelsen ska det vara möjligt att 

utvärdera i vilken utsträckning ett dragande produktionsstyrningssystem skulle hjälpa 

maskinverkstaden att svara på frågeställning 1, 2 och 3. Utifrån svaren på frågeställningen 

ska maskinverkstaden få en klar bild av hur en dragande produktionsstyrning skulle påverka 

de kostnadsdrivande faktorerna de avser att minska. 

Avgränsningar 
Det här arbetet avgränsar sig mot produktionstekniska frågor, hur ställtider ska minskas eller 

detaljer tillverkas på det tekniska planet kommer inte behandlas i denna rapport. I fallet att 

produktionstekniken sätter begränsningar kommer det nämnas i rapporten, men inte 

behandlas på någon djupare teknisk nivå.  

 

Maskinverkstaden i Tierp producerar cylinderbrickor i fyra olika arbetsstationer till Tierp 

och Ungern. Endast cylinderbrickor som går till Tierp från arbetsstation 90 kommer att ligga 

till grund för utformningen av ett dragande flöde. Det beror på att arbetet är tidsbegränsat 

och tidsåtgången för att utforma ett dragandeflödessystem för alla arbetsstationer skulle vara 

för omfattande. Av logistikskäl kommer endast de cylinderbrickor som har monteringen som 

kund innefattas av arbetet då ett dragande flöde till Ungern kräver en helt annan typ av 

logistik (elektronisk kanban).  

Innehåll 
Rapporten innehåller beskrivning av de problem och utmaningar komponentverkstaden står 

inför. Rapporten presenterar sen en sammanfattning av den litteratur som ligger till grund för 

arbetet, hur komponentverkstaden styr sin produktion i dagsläget, utförligbeskrivning av ett 

dragande produktionssystem, en jämförelse mellan nuläget och det utformade 

produktionsstyrningssystemet. Arbetet avslutas med en rekommendation och analys om hur 

vidare arbete ska skötas för att förbättra produktionen. 
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2 Metod 
Key Performance Index, förkortas KPI och är ett index som konstrueras för att kunna mäta 

företagets processer. De sätts upp utifrån vad som anses viktigt för företaget. 

Genomförande 
Arbetet delas in i fem faser för att steg för steg arbeta sig fram mot målet om en alternativ 

lösning för produktionsstyrning av cylinderbrickor för Atlas Copco i Tierp. Första fasen i 

arbetet består av praktik (1) som följs av att ett nuläge (2) beskrivs. Därefter utformas ett 

dragande flödessystem (3) som jämförs med nuläget. (4)  

1) Praktik 

De två första veckorna på Atlas Copco består av praktik där cylinderbrickans olika 

produktionssteg studeras och vissa arbetsmoment provas på. Praktiken ger en mängd 

informella möten. Det sker under den här tiden också en rad möten med personer som kan 

beskriva hur produktionsstyrningen sker i dagsläget. 

2) Nuläge 

För att beskriva hur dagens produktionsstyrning av cylinderbrickor sker, utvärderas nuläget 

i förhållande till det som idag är viktigt för Komponentverkstaden i Tierp, alltså det som 

identifieras i problembeskrivningen. Nulägesanalysen ska sedan ligga tillgrund för den 

jämförelse mellan dagens produktionsstyrning och det dragandeproduktionsstyrningssystem 

som det här arbetet ska utforma. För att kunna göra en bra jämförelse utifrån 

Komponentverkstadens målsättning så utformas följande KPI:er.  

 

- Hur flexibel är dagens process? Produktionens ledtider kartläggs. Det blir ett 
mått på flexibiliteten. 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚ä𝑡𝑠 𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟. 

- Lagerkostnad – Det sammanlagda värdet på produkter i lager. 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 

- Lageromsättningshastighet –   
Å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜
 

- Kostnad för produktionsplanering, mäts i förbrukad tidsåtgång för planeringen 
av produktionen. 
 

Utöver ovanstående KPI:er är även nedanstående punkter av intresse för att skapa en 

helhetsbild av nuvarande produktionssystem. 

 

- Hur utformas batchstorlekarna? 
- Hur påverkar en ändring av ställtiden batchstorlekarna med Atlas Copcos egen 

faktor i formeln? 
 

3) Utformning av ett dragande flöde 

En dragande (pull) styrning av cylinderbrickorna ska utformas. Det ska vara en modell som 

bygger på kanban. Lådstorlekar, antalet lådor, batchstorlek bestämmas med en formel så att 
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dessa faktorer kan uppdateras kontinuerligt varefter förutsättningarna ändras. Det ska också 

framgå rent praktiskt hur kanban-systemet ska vara uppbyggt. 

 

Det dragande systemet utformas genom att svara på dessa tre frågor. 

- Hur många lådor ska finnas? 
- Hur mycket ska varje låda innehålla? 
- Hur ska systemets logistik fungera? 

 
För att beräkna storleken på kanbanlådorna behövs följande data. 

- Hur mycket tid finns det över för ställ? 
- Hur mycket kapacitet finns på maskinerna? 
- Hur mycket tid krävs för att producera alla detaljer? 
- Hur lång är ställtiden? 
- Hur ska säkerhetslagret beräknas? 

 

Systemets logistik behöver svara på följande frågor. 

- Var ska kanbanlagret finnas? 
- Hur ska signalen för produktionsstart se ut? 
- Vem ska flytta kanbanlådorna? 
- Rita ett flödesschema 

4) Jämförelse 

För att kunna kvantifiera om hur det nya produktionsstyrningssystemet påverkar 

verksamheten jämfört med det nuvarande behövs några index att kvantifiera mot. Med 

avseende på de utmaningar och mål komponentverkstaden i Tierp har för framtiden är det 

därför lämpligt att kvantifiera mot de identifierade kostnadsdrivarna. Dessa index kan avgöra 

hur det dragandesystemet jämfört med det nuvarande påverkar verksamheten.  

- Flexibilitet – Mäts i form av ledtider (dagar) 
- Lager kostnad – Det sammanlagda värdet på produkter i lager * Lagerräntan. 

(Kr) 
- Lageromsättningshastighet – (Förbrukning/genomsnittslager)  
- Kostnad för produktionsplanering, (Tid för produktionsplanering) mäts i 

förändringen av tidsåtgång för planeringen av produktionen.  
 

Jämförelsen ska även göra en kvalitativ jämförelse om för och nackdelar med de olika 

produktionsstyrningssystemen. Det kommer ske genom informellaintervjuer med personer 

som har god inblick i produktionsstyrning. Det görs för att addera ytterligare en dimension 

till resultatet. 
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3 Teori 
Bo Bergman & Bengt Klefsjö säger att ”kvalitetsutveckling handlar om att skapa ökad 

kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång.” Precis som poängen med lean där allt som inte 

skapar värde för kunden ska elimineras.2 

Just in time (JIT) 
Just in time är en filosofi grundad av Taichi Ohno och Shigeo Shingo där det onödiga lagret 

är ett slöseri.3 För att inte binda onödigt mycket kapital i mellanlager (WIP) så vill man att 

produktionen ska ske när det behövs (JIT), för att klara av det måste företag jobba med 

kvaliteten i sina interna processer. En arbetsmetod för detta är att drastiskt minska produkter 

i arbete (WIP) för att problem ska komma upp till ytan. Kvaliteten i de interna processerna 

är avgörande huruvida organisationen kan leverera JIT. 

 

Slack et al. Säger att en del kritik riktats mot ”Just in time” beror på att då detta introducerades 

i västerländska fabriker var det vissa som argumenterade för att mellanlager helt skulle 

elimineras för att motivera produktionsledare att förbättra varje enskilt processteg. Det 

medför att ingen del i processen tilläts att vara det minsta instabil. En alternativ syn är att 

mellanlager får förekomma vid de processteg som anses vara ostabila.  

Push och pull  
Det finns två vägar att gå när ett produktionsflöde ska styras. Det man kan använda sig av är 

antingen ett push system som styrs via MRP (material resources planing). MRP grundar sig 

på att produkter produceras via prognos.4 De är alltså inte kopplade till den verkliga 

efterfrågan utan produceras efter förutbestämd plan. Varje produktionscenter producerar 

efter förutbestämd plan och skickar sedan produkten vidare i produktionskedjan utan att ta 

hänsyn om kunden är redo att ta emot material eller om det medför mellanlager. Det här gör 

att MRP trycker genom material genom flödeskedjan och kallas därför för Push. Det finns 

ett alternativt tillvägagångsätt till push, nämligen pull. Det medför att den efterföljande 

arbetsstationen (A2) i produktionskedjan begär material av framförvarande arbetsstation (A1). 

Denna begäran är det som startar produktionen, det medför att A1 inte arbetar om inte A2 kan 

ta emot mer material.5 Det arbetssättet förhindrar att onödiga mellanlager skapas och 

produkter i arbete minskas. 

 

I pull system så är det arbetsstation A2 som hämtar materialet på arbetsstation A1. Det medför 

att mellanlagren hålls nere då A1 inte kan producera innan A2 är redo. Det gör att flaskhalsen 

är det som styr flödet.6  

 

 

                                                 
2 Bergman, B. Klefsjö, B. (2012) S.57. 
3 Mattsson, S-A (2014) 
4 Slack, N (2010), s.289. 
5 Slack, N (2010), s.290. 
6 Goldratt, E (1984). 



Examensarbete: Produktionsstyrning av cylinderbrickor  Erik Pettersson 
 

 6 

Lean 
Att skriva om alla teorier bakom lean skulle i sig täcka en hel rapport. Här presenteras det 

från lean-litteraturen som berör arbetet med produktionsstyrning av cylinderbrickor.  

 

Grundtanken i lean är att eliminera slöseri, alltså aktiviteter som inte är värdeskapande för 

kunden är onödiga. För att eliminera slöseri innehåller lean en mängd olika verktyg, alla 

verktyg kommer inte presenteras här. Utöver alla verktyg är lean också ett grundläggande 

tänk som måste genomsyra hela organisationen. Att arbeta in en leankultur tar lång tid och 

kräver stor förändring hos medarbetare utöver de praktiska arbetsmetoder som ingår.7  

 

Kanban 
Ett verktyg i lean för att styra ett dragande (pull) system kallas för kanban. Kanban betyder 

signal på japanska. Kanban är en metod för att realisera en Just-In-Time produktion, det är 

ett informativt system som säger när produktionen ska starta.8 Den lättaste varianten av 

kanbansystem är i form av lådor som är standardiserade för batchstorleken. Efterkommande 

arbetsstation (A2) tar en låda från föregående arbetsstation (A1) vilket då ger en kanban att 

produktion ska startas på A1. Arbetsstation (A2) lämnar samtidigt tillbaka en tom låda som 

(A1) då fyller upp. Att en arbetsstation får en kanban (signal) är det enda sättet produktionen 

kan startas.9 Slack argumenterar för kanbansystem genom att säga att det gör att problem i 

flödet kommer upp till ytan och kan åtgärdas. Han liknar produkter i arbete (WIP) vid vatten 

i en sjö, om mängden vatten minskas är det troligare att en båt går på grund. Detsamma gäller 

för WIP att om mellanlagren minskar kommer dolda problem i produktionsprocessen att 

komma upp till ytan10 och kan på så vis åtgärdas. Det här är en del i det som inom lean kallas 

Kaizen (ständiga förbättringar), att hela tiden hitta problem så att de kan utredas och lösas. 

Av den anledningen blir arbetet med lean aldrig färdigt. 11 

 

  Överproduktion är den alvarligaste typen av slöseri. I en marknad som är föränderlig är det 

svårt att förutspå efterfrågan och man planerar lätt för en ”just-in-case” princip istället för 

”just-in-time”. För att uppnå ”just-in-time” så är kanban en väg att gå.12  

 

Kanban kan benämnas som antingen äkta eller ett oäkta. Skillnaden är att det äkta 

kanbansystemet inte innehåller några mellanlager (producerar direkt i takt med behov) 

medan den oäkta kanbanen har ett mellanlager som säkrar upp för en ostabilprocess. Strävan 

är givetvis äkta kanban men kan vara orealistiskt i många fall. 13 

 

                                                 
7 Bergman, B. Klefsjö, B. (2012) S.??.  
8 Hemamalini, B. Chandrasekharan, R. (2000) 
9 Slack, N. (2010). S.441. 
10 Santos, J (2006). S.46. 
11 Santos, J (2006). S.30. 
12 Chiarini, A. (2013).  
13 Brandqvist, R. (2014) 
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Partistorlek enligt EOQ 
EOQ (Economic Order Quantity) även kallad Wilsson-formeln. Det är en metod för att 

bestämma den optimala partistorleken. Wilsson-formeln kvantifierar kostnaderna vid 

produktion av ett parti. Variablerna i formeln är: Årlig prognos, den särskilda kostnaden att 

starta en order (vanligt vis ställtider) och räntan på bundet kapital (lager).  EOQ ställer upp 

kostnaden för en order enligt följande modell: 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
Å𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
      

 

+
𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑝å 𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

2
 

Ekvation 3.1 

 

Genom att undersöka den orderstorlek som ger den minsta orderkostnaden deriveras 

Orderkostnaden med avseende på orderstorlek. Genom att sätta orderkostnadens derivata till 

0 kan minsta orderstorlek brytas ut och minimi värdet för orderkostnad hittas och den 

optimala orderstorleken identifieras. Det är det som ger den kända EOQ-formeln. 

 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = √
2 ∗ Å𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Ekvation 3.2 

 

Utav formeln är det enkelt att se att orderkostnaden driver upp orderstorlekarna medan 

kostnaden för bundet kapital bidrar till mindre orderstorlekar.  

 

Kritik som utfärdats mot EOQ-för att bestämma partistorlekarna är att EOQ inte tar hänsyn 

till begrepp som flexibilitet och det finns inget som prioriterar att hålla nere partistorlekarna. 

Inte heller uppmuntrar EOQ till ständiga förbättringar då lagerstorlek ofta hålls uppe och 

problem blir svåra att identifierade. Formeln bygger också på att kapaciteten kan anpassas 

exakt efter behov, om inte hela kapaciteten utnyttjas är inte fler ställ förknippat med 

ytterligare särkostnader. Slack skriver också att en tendens finns att lägga den mesta energin 

på att identifiera de rätta kostnaderna att stoppa in i formeln snarare än på hur kostnaderna 

ska minskas. 14 

 

Lager 
Niegel Slack beskriver i sin bok Operations Management nackdelarna med lager.15 

- Det binder kapital som skulle kunna användas för att investera i värdeskapande 
aktiviteter. 

- Risk att produkterna som ligger i lager blir inaktuella och efterfrågan sjunker. 
- Varor som ligger i lager kan skadas. (Ex. Rost, mögel eller fuktskador.) 

                                                 
14 Slack, N. (2010) S.349 
15 Slack, N. (2010). S.367. 
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- Golvytan lagret använder kostar inte bara pengar den skulle även kunna 
användas till andra aktiviteter som skapar värde för verksamheten. 

- Ett lager måste administreras och försäkras. 
 

Anledningarna till att lager är nödvändigt i viss utsträckning är för att minska ställkostnader, 

öka leveransförmåga och förbättra kapacitetsutnyttjande. Stig-Arne Mattsson argumenterar 

för att lager mer ska ses som en investering likställt med fabrikens maskiner. Mattsson varnar 

också för att arbetet med Just-in-time kan gå för långt och då är skadligt för organisationen i 

form av att nämnda fördelar med lager kompromissas. 16  

Säkerhetslager 

Säkerhetslagrets uppgift är att försäkra att artikeln finns tillgänglig, även om produktionen 

av en ny produkt dröjer eller att efterfrågan ökar över prognosen under ledtiden.17  

Omsättningshastighet 

Lageromsättningshastigheten bestäms av ekvation 3.3. 18 Att bara kolla på hur mycket som 

ligger i lager gör att det är svårt att få en uppfattning om lagret är stort eller inte. För att kunna 

säga något om lagrets storlek behöver det ett relativt mått, därför tittar man på hur det 

förhåller sig till försäljningsprognosen och kan avgöra dess relativa storlek. 19 

 

  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑔𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
 

Ekvation 3.3 

 

Utformning av kanban 
Enligt Burströms rapport är förutsättningarna för att implementera ett kanbansystem.20 

- Hög omsättning på komponenten i kanbansystemet 
- Små variationer i ledtider 
- Jämn efterfrågan över tid 
- Maskinens ställtider måste vara korta 

Kanbankalkylering 

Vid utformandet av ett kanbansystem behöver den nuvarande processen kartläggas, det 

därför att kunna beräkna hur mycket varje kanbanlåda (enligt ekvation (3.4) – (3.9) ska 

innehålla men också för att kunna utvärdera resultatet och motivera en investering. Det första 

steget är att med hjälp av ekvation 3.4 beräkna den tiden under ett år som står till 

produktionens förfogande. Ekvation 3.5 ger oss information om hur lång tid processen 

                                                 
16 Mattsson, S-A. (2014) 
17 Slack, N. (2010). S.343. 
18 Slack, N. (2010). S.366. 
19 Slack, N. (2010). S.365. 
20 Burström, D. (2008). S.6. 
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behöver för att skapa alla produkter under ett år. Från ekvation 3.6 ges den tid som blir över 

för underhåll och ställ av maskinerna, den tiden argumenterar författarna till boken Kanban 

Made Simple att den ska användas till att ställa om produktionen och bör också göra det för 

att hålla ner partistorlekarna. Ekvation 3.7 beräknar hur ofta produktionen har möjlighet att 

ställa om för alla produkter, alltså med det intervall produkterna ska kunna produceras. Hur 

mycket som behöver finnas i kanbanlagret finns i ekvation 3.8 där tanken är att 

Replenishment interval Quantity ska innehålla den mängd produkter som förbrukas under 

intervallet då produkten kan produceras igen. Den andra delen som utgör kanbanlagret är 

Buffer alltså ett säkerhetslager som täcker för att prognosen inte är helt korrekt eller att andra 

fel i produktionskedjan skulle uppstå. 21  

 

 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑎 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 − 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 
Ekvation 3.4 

 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑.  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑡 

Ekvation 3.5 

 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠 = 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 − 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑞. 𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑. 
Ekvation 3.6 

 

𝑅𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠
 

Ekvation 3.7 

 

𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 = 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 + 𝑅𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 
Ekvation 3.8 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 =  
𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 + 𝑅𝑒𝑝𝑙𝑒𝑛𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
 

Ekvation 3.9 

 

Då det är nästintill omöjligt att kalkylera ett optimalt kanbansystem från en början, 

rekommenderar Kanban Made Simple att implementera kanbansystemet så snart inga 

uppenbara problem finns. De menar att systemet trimmas in under körning. Det är vanligt att 

hamna i fällan av att vilja uppnå perfektion innan uppstart.22 

Utformning av kanbanflöde 

Vid design av ett kanbansystem delas processen in i tre steg. 

- Bestämning av hur kanbansignalen ska se ut och fungera 
- Utveckla regler för processen 
- Göra processen visuellt överskådlig 

                                                 
21 Gross, J. Mclnnis, K. (2003). S.48. 
22 Gross, J. Mclnnis, K. (2003). S.142. 
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Vid alla delar av utvecklingen ska den särskilda kultur som råder på företaget tas hänsyn till. 

Exempelvis om kanbankort använts tidigare men med dåligt resultat kan organisationen vara 

negativt inställd till just den metoden och en annan metod kan vara lättare att implementera.23 

Kanbansignal 

Signalen från kanbansystemet ersätter det traditionella produktionsschemat. Enligt 

författarna till Kanban Made Simple ska signalen vara lätt att förstå för alla inblandade. Den 

vanligaste kanbansignalen är de klassiska kanbankorten som ursprungligen kommer från 

Toyota Production System. Kanbankorten kräver att de uppdateras och inte slarvas bort. 

Utöver kanbankortet finns det en rad andra metoder att använda sig av. Det visuella 

kanbansystemet som bygger på att kanbanlagret är utformat så att operatören kan överblicka 

det och få en uppfattning om vad som ska produceras. Kanbantavlor kan användas, de 

fungerar på samma sätt som kanbankorten men istället för att ha ett kort som åker runt i 

fabriken flyttas magneter på en tavla som symboliserar korten. Ett annat alternativ till 

klassiska kanbankorten är elektroniskasignaler, då kanbansignalen dyker upp på en dator 

skärm istället för ett fysiskt kort. Alla metoderna bygger på samma typ av tänk men är 

individuellt vilken som passar organisationen bäst. 24 

                                                 
23 Gross, J. Mclnnis, K. (2003). S.86. 
24 Gross, J. Mclnnis, K. (2003). S.93. 
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4 Nulägesanalys av produktionsstyrning i 
komponentverkstaden 

Nuvarande produktionsstyrning  
Atlas Copco använder i dagsläget affärssystemet SAP för att planera och starta sin 

produktion. En produktionsorder kan uppstå på två vis. Det ena är att nivån i huvudlagret 

PTD (Power Tools Distribution) i Belgien sjunker under den gräns där produktionen måste 

starta för att inte sjunka under säkerhetsnivån. Lagernivån mäts i covertime, det är ett mått 

på hur lång tid lagret täcker innan säkerhetsnivån nås. Det är beräknat på prognos och 

ledtiden för varje produkt. När covertime är lika med beräknad ledtid för produktionen ska 

en order planeras.  

 

SAP väver ned den beställda produkten via BOM–lister och därefter skapas ett behov på 

komponentnivå. Den beställda ordern tar material från komponentlagret. Där har varje 

komponent en egen covertime som komponentverkstaden planerar sin produktion mot. 

Redan innan komponenten fysiskt tagits ut ur komponentlagret markeras den som bokad i 

SAP vilket gör att produktionsplaneraren vet vilka komponenter som snart kommer att 

plockas ut ur lagret. 

 

Den andra typen av order är en direktkundorder, då tillverkas maskinen direkt till kund. En 

kundorder är prioriterad framför en order som avser att fylla på huvudlagret. Direkt 

kundorder finns bara på monteringen då komponentverkstaden avser att ha ett 

färdigvarulager på alla komponenter.  

Cylinderbrickor 
Varje vecka producerar Atlas Copco cirka 6000 cylinderbrickor som finns i 321 olika 

utföranden. Atlas Copco producerar cylinderbrickorna själva i komponentverkstaden i 

fabriken i Tierp. Kunderna för cylinderbrickor är monteringsavdelningen i Tierp och Atlas 

Copcos fabrik i Ungern där de används till att bygga ihop luftmotorer till olika handverktyg. 

Monteringens behov 

Ställtiden för monteringen är mycket låg, av den anledningen är partistorleken också liten. 

Det gör att monteringen oftast bara behöver ett fåtal av varje cylinderbricka per 

produktionsorder. Partistorlekarna på en order ligger mellan 1 – 12 maskiner. Om åtgången 

inte varit ovanligt stor av någon produkt görs sällan två partier på raken med samma produkt. 

Det beror på att de jobbar mot covertime och när en order är tillverkad får den artikeln en 

högre covertime och sannolikt är det då någon annan produkt som har ett större behov av att 

tillverkas. 

Partistorlekarnas utformning 

Idag utformas partistorlekarna efter en formel som heter EOQ (Economic order quantity) kan 

även kallas för Wilson formeln (Ekvation 3.2). Det är en formel som avgör den optimala 

partistorleken genom att ta hänsyn till på särkostnaderna för tillverkningen av varje parti, den 
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tittar på vad det kostar att hålla cylinderbrickorna i lager, hur mycket som förväntas förbrukas 

på årlig basis samt vad ställtiden kostar.  

 

Atlas Copco har en modifierad formel för att batchstorlekarna ska bli något mindre än den 

som ursprungliga EOQ ger. De har därför lagt till en faktor som gör att partistorleken minskar 

något och ur ekonomisk orderkvantiets synvinkel inte är lika optimal. Atlas Copco försvarar 

det med att den mindre partistorleken gör att flexibiliteten i verkstaden ökar. 

 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 = √
2𝐹𝑐𝑠𝑡 ∗ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑉𝑘 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
∗ √

1

1 + (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 1,35)
 

Ekvation 4.1 

EOQ-formel med Atlas Copcos egen faktor. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒 =
8 ∗ 𝐹𝑐𝑠𝑡 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒

24 ∗ 60 ∗ 360 
 

Ekvation 4.2 

 

Partiutformningen sker för verkstaden en gång per månad för att partistorleken ska matcha 

aktuella prognoser. 

 

Den faktor i formeln som inte skapar något värde för Atlas Copco är ”ordercost” som är 

detsamma som kostnaden för ställtiden på maskinerna. Därför finns det inget skäl att inte 

minska den så mycket som möjligt. Figur 1 visar hur ställtidsreducering påverkar 

partistorleken med EOQ. 

 

 
Figure 1 

 

0

100

200

300

400

500

600

"Partistorlek med EOQ"



Examensarbete: Produktionsstyrning av cylinderbrickor  Erik Pettersson 
 

 13 

Ledtider 

Varje artikel har en utsatt ledtid i SAP, vid en genomgång av historisk data visar det sig att 

avvikelsen från ledtider satta i SAP i genomsnitt inte är speciellt stor. Det är dock en stor 

variation mellan ledtider för samma produkt med olika produktionstillfällen. Variationen i 

ledtider mäts genom standardavvikelsen från det historiska medelvärdet. Den stora 

variationen av ledtider beror på att produktionskön ser olika ut olika gånger ordern körs. 

Produktionsplaneringen har ett system där en order prioriteras med avseende på covertime. 

Har då en artikel sålt mer än vad prognosen anger kommer covertimen snabbt bli negativ och 

artikeln prioriteras genom hela produktionskedjan. En annan anledning till olika ledtider kan 

vara tekniska problem vid produktion så som maskinavbrott eller andra störningar i fabriken.  

 

För de cylinderbrickor som studeras är den genomsnittliga ledtiden 8,4 dagar, vid 

undersökning av historisk data fås en genomsnittlig ledtid på 8,7 dagar. Standardavvikelsen 

ligger i genomsnitt på 6,7 dagar. 

Lagernivåer 

Av de cylinderbrickor som berörs i det här arbetet finns det i genomsnitt 15452 stycken i 

lager. Dessa brickor beräknas ha ett värde av 661 000 kronor. Kostnaden för att hålla dessa 

brickor i lager med en lagerränta på 45 % blir 290 800 kronor. Lagernivåer för varje enskild 

cylinderbricka redovisas i bilaga (2).  

 

Säkerhetslagret utformas med ekvation 4.2 som med hjälp av prognosen ska vara en rimlig 

nivå för att materialet inte tar slut under ledtiden. 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
∗ 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ √

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑
 

Ekvation 4.2 

 

Buffertfaktorn finns för att produkter med ett högt volymvärde är extra kostsamma att ha i 

lager, då används faktorn för att anpassa säkerhetslagerformeln så att kapitalbindningen 

minskar. Säkerhetslagret ämnar inte täcka 100 % av fluktuationen i förbrukningen av lager 

utan man anser att dimensionera lagret efter 95 % täckning. Det beror på att det är förknippat 

med stora kostnader att ha ett lager som täcker 100 %. Nyttan väger i det fallet inte upp mot 

särkostnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageromsättningshastighet 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑔𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
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Ekvation 4.4 25 

 

Genomsnittliga lageromsättningshastigheten för de cylinderbrickor som studeras är 44,6 

dagar. Det är 3,2 gånger mer än målsättningen för Atlas Copcos fabrik i Tierp som ligger på 

15 dagar. Se bilaga (2) för lageromsättningshastighet för varje enskild bricka. 

 

 

 

                                                 
25 Slack, N. (2010) S.366. 
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5 Utformning av dragande flöde 
Utformningen av ett dragande flödessystem görs genom att studera arbetssättet som kommer 

ifrån Toyota och kallas för kanban. Med hjälp av nulägesanalysen kan ett kanbansystem efter 

nuvarande parametrar utformas. I det här kapitlet visas beräkningar genom att använda 

formler som författarna till boken Kanban Made Simple tagit fram. Sedan presenteras hur 

logistikdelen av den dragande kanbanstyrningen skulle se ut. 

 

Storleken på kanbanlådor 

Tid över för ställ 

För att ta reda på hur ofta det finns tid över för ställ används skillnaden mellan totala 

kapaciteten och operationstiden för att tillverka hela årsprognosen. Det ger hur stort överskott 

som finns för att ställa om maskinen till en annan artikel. Totala kapaciteten är beräknat på 

225 arbetsdagar per år med en beläggning om 22 timmar per dag. Operationstiden kommer 

från SAP och är den sammanlagda cykeltiden för alla cylinderbrickor som ska produceras 

enligt prognos.  

 

𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ä𝑙𝑙 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 − 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 

𝑇𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ä𝑙𝑙 = 4950ℎ − 3756ℎ = 1185ℎ 
Ekvation 4.1 

 

Det ger att 1194h kan utnyttjas varje år för att ställa om produktionen. För att bygga in lite 

marginal för oväntade stop i systemet så sätts tiden till 1000h för ställ. Dessa timmar är 

timmar som redan finns vilket gör att det inte medför någon ny särkostnad. 

På ett år går 225 stycken arbetsdagar vilket ger att 1000 ℎ
225 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟⁄ = 4,44

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑎𝑔
 

Det medför att maskinerna kan ställas om i genomsnitt 2,63 gånger per arbetsdag med en 

genomsnittlig ställtid på 1,78h. Då finns det möjlighet för produktionen att ställa om till alla 

produkter under 12,4 dagar. Istället för att inget produceras bör den outnyttjade kapaciteten 

användas för att ställa om produktionen så ofta som möjligt. 

 

Antalbrickor i kanbanlådan 

Det antal brickor som ska produceras i ett parti ska räcka under den tid det tar att producera 

alla brickor, det vill säga 12,4 dagar. På grund av fluktuationer i förbrukningen går det inte 

att anta att årsprognosen kommer vara jämt fördelad på en 12,4 dagarsperiod. Därför kommer 

varje parti behöva innehålla ett säkerhetslager som ska backa upp dessa fluktuationer. 

Ekvation 5.2 visar på hur kanbanlagerstorleken beräknas. 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 +
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠

225 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
∗ 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡ä𝑙𝑙 𝑘𝑎𝑛 𝑔ö𝑟𝑎𝑠 𝑝å  

Ekvation 5.2 

 

För att vara på den säkra sidan behålls nuvarande säkerhetslager: Då kanban sannolikt 

minskar ledtiderna tas ingen större risk för att nuvarande säkerhetslager skulle vara för litet, 
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mer sannolikt att det är tvärtom. Se ekvation 4.2 för Atlas Copcos utformning av 

säkerhetslager. Dagens säkerhetslager är baserat på nuvarande ledtider, när kanbansystemet 

testas i verklig miljö ger det möjligheter för vidare optimering genom att klocka nya ledtider 

och med dessa uppdatera säkerhetslagret efter kanbanprocessen. 

 

Med den utformade partistorleken gör det att produktionen behöver göra 261 stycken ställ på 

ett år. Det är framräknat genom ekvation 5.4. Totalt tar dessa 261 stycken ställ 468 timmar. 

Anledningen att det inte är 1000 timmar som är den angivna överblivna produktionstiden 

som ska nyttjas till ställ är därför att i varje parti ingår ett säkerhetslager som driver upp 

partistorleken och för att hinna producera alla brickor minskar antalet ställ. För att uppfylla 

monteringens (kunden) krav används ekvation 5.5  som motiveras med 

monteringsavdelningens önskar att inte ha ett stort lager hos sig. Därför delas varje parti upp 

i relativt små lådor för att monteringen ska ha två stycken behållare i sitt lager. En behållare 

rymmer cirka fem arbetsdagars förbrukning, om åtgången är högre eller lägre anpassas 

partistorleken för att varje låda ska vara fylld vilket resulterar i att den kan räcka längre eller 

kortare än 5 dagar. Det beslutet motiveras med att en full låda inte tar mer plats av 

monteringens yta än en halvfull. 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡ä𝑙𝑙 = Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛/𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 
Ekvation 5.4 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙å𝑑𝑜𝑟 =  
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡
225 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟⁄ ∗ 5 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

 

Ekvation 5.5 

Lagrets påverkan av kanban 
I det här kanbansystemet kommer det i genomsnitt finnas ett halvt parti + ett säkerhetslager 

av varje bricka, det gör att lagret beräknas med ekvation 5.3 för varje cylinderbricka. Vid 

fallet att all efterfrågan från monteringen försvinner kommer produktionen stanna vid två 

partier av varje bricka. Det totala lagret kommer i genomsnitt ligga runt 7087 stycken brickor. 

Figur 2 visar hur förbrukningen och påfyllningen av lagret väntas se ut. När en kanbanlåda 

finns kvar i lagret går en signal till produktionen. Enligt den beräknade lådstorleken ska alla 

cylinderbrickor förutom säkerhetslagret vara förbrukade när påfyllningen kommer, lagret 

kommer då enligt prognos att bestå av en låda och det säkerhetslager från föregående låda 

som sannolikt inte förbrukats. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

2
 

Ekvation 5.3 
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Figure 2  

 

Partistorlekarna ska uppdateras en gång per månad (samma som idag) för att storleken ska 

stämma med aktuell efterfrågan. 

 

Exempel på framräkning av kanbanstyrning 
Här visas ett exempel på hur beräkningar har skett för cylinderbrickan 4210362700. I bilaga 

(1) finns resultatet för beräkningar av alla cylinderbrickor, de har räknats fram med samma 

metod som visas här. 

 

   

Prognos Ställtid Operationstid 

1904 120 2,76 

Tabell 3.1 

 

Användning av ekvation 5.2 ger en partistorlek på 225,9 stycken cylinderbrickor. 

 

225,9 𝑠𝑡 = 121 𝑠𝑡 + 
1904 𝑠𝑡

225 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
∗ 12,4 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Ekvation 5.6 

 

Från ekvation 5.4 beräknas antalet ställ. Ekvation 5.7 visar antalet ställ för cylinderbrickan 

4210362700.  

8,46 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 𝑠𝑡ä𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 =
1904 𝑠𝑡

225,9 𝑠𝑡
 

Ekvation 5.7 
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5,34 𝑙å𝑑𝑜𝑟 =  
225.9 𝑠𝑡

1904 𝑠𝑡
225 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟⁄ ∗ 5 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

 

Ekvation 5.8 

 

På grund av att det inte är fysiskt möjligt att tillverka 225,9 stycken cylinderbrickor och fylla 

5,34 stycken lådor. Så justeras det så att antalet lådor sätts till 5 stycken. Det ger enligt 

ekvation 4.9 att det ska vara 45,2 stycken i varje låda. Det avrundas till 45 stycken. Med 

ekvation 4.10 ger det en ny korrigerad partistorlek på 225 stycken brickor. 

 

45,2 𝑠𝑡 =
225,9 𝑠𝑡

5 𝑙å𝑑𝑜𝑟
 

Ekvation 5.9 

225 𝑠𝑡 = 45 𝑠𝑡 ∗ 5 𝑙å𝑑𝑜𝑟 
Ekvation 5.10 

 

Fysisk planering av dragande produktionsstyrning 
En kanbanlåda innehåller en cylinderbrickskvantitet efter ekvation 5.9. Varje låda är 

uppmärkt med information om vilken cylinderbricka den innehåller samt vilka operationssteg 

den ska genom. 

 

Kunden för cylinderbrickorna är monteringsavdelningen, de önskar ha två stycken 

kanbanlådor i sitt lager. Eftersom att ett parti från komponentverkstaden består av mer än två 

stycken kanbanlådor behövs ett separat kanbanlager. Komponentverkstaden har därför ett 

kanbanlager i anslutning till maskinerna där färdiga kanbanlådor lagras. Anledningen till att 

ha ett kanbanlager intill produktionen är att maskinoperatören får en visuellöverblick över 

saldot och vet när produktionen av en viss komponent ska starta. 

 

Operatörens roll i kanbansystemet är att en gång per dag gå till monteringen för att hämta 

tomma kanbanlådor. De tomma kanbanlådorna ska sedan ställas in i kanbanlagret på 

komponentverkstaden. Operatören ska efter det ta motsvarande antal tomma kanbanlådor 

som just hämtats och leverera fyllda kanbanlådor från kanbanlagret till monteringslagret.  

 

När operatören hämtat tillbaka så många lådor att det antal tomma kanbanlådor i kanbanlagret 

motsvarar ett parti är det en signal till operatören att produktionen ska starta. I bilaga (1) står 

det vilket antal tomma kanbanlådor som startar produktionen för olika cylinderbrickor. 

 

När signalen kommit startar operatören produktionen för cylinderbrickan där första 

operationssteget är svarv, fräs och borr. Maskinen ställs på att producera ett helt parti, när 

samma kvantitet som en kanbanlåda innehåller är producerad fylls en kanbanlåda som sedan 

skickas vidare till nästa operationssteg utan att vänta på att hela partiet blir färdigt. Så snart 

en kanbanlåda är fylld vid en operation kan den skickas till nästa operation. Det gör att de 

första cylinderbrickorna når kanbanlagret innan den sista brickan svarvats. Det minskar 

mängden produkter i arbete och gör att genomloppstiden för en cylinderbricka blir kortare.  
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För några av cylinderbrickorna köps 20 % av årsbehovet in från en externtillverkare. När 

leverans från den externa tillverkaren kommer ska de fördelas i tomma kanbanlådor efter 

angiven kvantiet för den speciella cylinderbrickan. Sedan ställs de in i kanbanlagret precis 

som när en bricka gått genom sista arbetsstationen. En leverans av inköpta cylinderbrickorna 

förlänger det tiden innan den cylinderbricka som just blivit påfylld behöver produceras igen. 

Påfyllningen från externleverantör är inget kanbansystemet styr över utan får förhålla sig till 

när leverans kommer.  

Det dragande flödet i komponentverkstaden 
Figur 4.2 visar en bild över hur flödet för cylinderbricka 4210362700 ser ut. Det börjar med 

att maskinoperatören går till monteringsavdelningen för att se om det finns en tom 

kanbanlåda, om det finns en tom låda av brickan 4210363700 tar operatören den med sig och 

går tillbaka till kanbanlagret. Där ställs den tomma lådan in i kanbanlagret och tar sedan ut 

en full låda av samma artikelnr. Operatören går sedan tillbaka till monteringsavdelningen och 

fyller på deras lager med den fulla lådan. När 5 stycken tomma lådor av artikel 4210362700 

kommit in i kanbanlagret är det en signal att nya brickor av den typen behöver produceras. 

De 5 tomma lådorna ställs då framför svarven och svarven börjar producera 4210362700. 

Lådorna fylls upp en i taget. När nästa arbetsstation har tid (i det här fallet trumling) tas en 

full låda och börjar behandlas. Då trumlingen är sista arbetsstationen i det här fallet (går att 

utläsa på lådans uppmärkning) ställs cylinderbrickan in i kanbanlagret och är därefter redo 

att levereras. 

 

 

 
Figure 3 
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Produktionsplanering med kanban 
Med kanban sköts produktionsplaneringen med hjälp av fysiska kanbanlådor, det finns ingen 

form av MRP utan det enda som styr start och stop av produktion är kanbanlådorna. För 

produktionsplanerarna innebär den här typen av produktionsstyrning att deras arbetsuppgift 

blir mer lättöverskådlig och mindre komplex. Själva styrningen beskrivs i figur 3.  
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6 Jämförelse  
 

Key Performance Index  
Nuvarande lager Kanbanlager 

15651 stycken 6998 stycken 

 

Kanbanlagret reducerar lagret med 55%. 

 

Nuvarande omsättningshastighet Kanbanlagrets omsättningshastighet 

44 dagar 20 dagar 

 

Omsättningshastigheten ökar med 55%. 

 

Nuvarande värde på lagret Värdet på kanbanlager 

668 000 kr 296 000 kr 

 

Värdet på lagret minskar med 55%. 

 

Nuvarande kostnad för lagret Kostnad för kanbanlager 

294 000 kr 130 000 kr 

 

Kostnaden minskar med 55% 

 

Kvalitativa skillnader 
Kanbans förmåga att uppmuntra till att ständigt förbättra processen kan ställas mot nuläget 

med EOQ som har en mycket komplexare inverkan på partistorlekarna. Det gör att det inte 

är lika intuitivt hur man ska förbättra processen för att minska lager. Istället uppmuntrar den 

till att acceptera status Quo. Flexibiliteten ökar med de mindre partistorlekarna vilket gör att 

processen snabbare går att anpassa efter nya förhållanden. Just nu sker all produktplanering 

genom analys av lagrets täcktid baserat på prognos och förbestämda ledtider. All planering 

sker genom SAP. I en kanbanstyrd produktion lyfts beslutet om produktionsstart bort från 

prognosbaserad planering till att producera efter när behovet finns.  
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7 Analys 
För att utnyttja ett dragande flöde mer optimalt, det vill säga få produktionen mer ”just-in-

time” krävs ett fortsatt förbättringsarbete. Ställtiderna behöver minskas så att 

inkörningsprocessen för varje detalj går snabbare och smidigare med mindre kassationer. 

Justeringar görs också kontinuerligt i kanbansystemet för att optimera det mot den verkliga 

situationen. Det här förslaget är högst teoretiskt och verkligheten i komponentverkstaden är 

mycket mer komplex. Fördelen med kanban över det nuvarande 

produktionsstyrningssystemet är mer än den direkta vinsten. Kanban uppmuntrar till ständiga 

förbättringar av processen.  

 

Ett exempel på hur EOQ fortplantar fel är när man istället för att jobba med saker som gör 

att verkningsgraden för värdeskapande aktiviteter ökar manipuleras faktorer som styr 

resultatet från EOQ, tillexempel är en lägerränta på 45 % en effekt av att man vill minska 

partistorleken. Då faller EOQ på sitt eget grepp när ekvationen är manipulerad och inte längre 

tar fram ett optimum. Dessutom läggs en faktor till som gör att EOQ inte längre ger ett 

optimum utan godtyckligt mindre orderkvantitet. Se ekvation 4.1 för Atlas Copcos variant 

av EOQ och ekvation 3.2 för att se den ursprungliga ekvationen för minimi kostnad per order. 

 

I ett kanbansystem fortplantar sig förbättringarna så att förbättringen av en faktor kommer 

leda till att hela systemet blir effektivare. Till exempel så minskar partistorleken vid minskad 

ställtid, det ger kortare ledtider som resulterar i att säkerhetslagret kan hållas på en lägre nivå. 

När produkter i arbete då minskar drastiskt kommer det vara möjligt att upptäcka fel och 

brister i processen som tidigare varit dolda av ett alldeles för stort lager.  

 

Man skulle kunna ha synpunkter på att kanbanlådan minus säkerhetslager är dimensionerad 

att täcka 12,4 dagar. På grund av att den totala tiden för att producera alla brickor är cirka 20 

dagar medan kanbanlagret beräknas bara på 12 dagar. Men eftersom att det produceras ett 

säkerhetslager i varje parti kommer det jämnas ut så att +/- fluktuationer i förbrukningen gör 

att över tid så förbrukas vissa snabbare än tänkt, men vissa långsammare. Det gör att ledtiden 

inte blir 20 dagar. Den genomsnittliga covertimen på ett parti ligger över 20 dagar vilket 

bevisar att det kommer fungera. Anledningen till att det inte tar 12 dagar att köra alla partier 

beror på de stora säkerhetslagren som finns idag. Vid ett införande kan ledtider på 

kanbansystemet kartläggas och det kan bekräftas om systemet har kortare ledtider än nuläget. 

Då börjar en succesiv minskning av säkerhetslagret. Det finns inte heller någon anledning att 

tro att ledtiderna skulle bli längre än de i dagsläget som ligger på 8,6 dagar. 

 

Från kapitlet Jämförelse kan vi utläsa hur lager, omsättningshastighet och kapitalbindningen 

förändras med ett kanbansystem. Även hur produktionsstyrningen förändras utreds. Hela 

produktionskedjan för cylinderbrickor är mycket komplex, det gör att rent teoretiskt utreda 

hur produktionen kommer se ut i framtiden får anses ha en viss felmarginal. Det är också 

orsaken till att delfrågan hur ett kanbansystem påverkar ledtiden inte går att ge ett rimligt 

svar på. Det går att anta att den minskar men ett försök att uppskatta den riskerar endast att 

bli ett slag i luften. Vid ett verkligt test av kanban är tidsstudien ett trivialt moment för att få 

fram svaret på frågan hur ledtiderna ser ut.   
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Jämförelse kapitlet visar på hur ett kanbansystem påverkar komponentverkstadens 

produktionsstyrning och lagernivåer. Utifrån de långsiktiga mål som beskrivs i inledningen 

av rapporten framgår vilka faktorer man önskar att ett dragandeflödessystem ska ha på 

komponentverkstaden. Enligt teorierna om kanban har det en minskande effekt på kostnader 

och lager, likaså uppmuntrar det till förbättring. Det bevisas genom att praktisera teorierna 

på komponentverkstadens produktion. Det som går att utläsa i resultatet ska ses för vad det 

är det vill säga ett teoretiskt resultat. Vinsten vid en reell implementering kommer säkerligen 

skilja sig åt. Eftersom resultat är övertygande om att ett kanbansystem skulle medföra vinster 

för komponentverkstaden är det helt klart ett intressant alternativ till dagens 

produktionsstyrning med stora partistorlekar utformade med EOQ. 

 

Från flera håll har det nämnts risker med Just-In-Time riskerar att minska service nivån på 

lagret, det här borde vara ett problem om man vid ett införande inte anpassar sig till nuläget 

utan är för optimistisk i sina beräkningar. Enligt beräkningarna som används i den här 

rapporten som kommer från boken Kanban Made Simple, där de betonar att implementera 

systemet med marginal vilket borde råda bot på de oros faktorer som Stig-Arne Mattsson har 

i sin artikel (Är det någon mening med att ha lager och i så fall på vilka sätt är lager 

värdeskapande?) om att lagret ska ta slut och kunden stå utan komponenter. 
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8 Resultat 
Från den här rapporten kan slutsatser dras om hur en implementering av ett kanbansystem 

skulle påverka komponentverkstaden. Genom att använda den överblivna tiden som finns vid 

maskinen till att ställa om produktionen startar det en kedjereaktion av bra konsekvenser. Att 

gå ifrån EOQ styrda produktionsstyrningen till ett kanbanflöde gör att 

produktionsplaneringen blir mer lättöverskådlig och mindre resurskrävande. I en komplex 

process där en oöverskådlig mängd faktorer styr hur produktionen ska planeras minskas 

komplexiteten med hjälp av ett kanbanstyrtflöde som ger signal om produktion efter 

förbrukning.  

 

Som svar på frågeställning (3) kan det konstateras att lagret medför kapitalbindning vilket är 

identifierad som en av de stora kostnadsdrivarna för komponentverkstaden, vid ett införande 

minskas lagtet med 55%. Det på grund av att ställen ökar vilket gör att varje artikel 

produceras oftare behövs inte ett lika stort lager för att täcka upp mellan 

produktionstillfällena. Ett mindre lager samt mindre produkter i arbete (mindre 

partistorlekar) minskar också kapitalbindningen, i förslaget som läggs fram i denna rapport 

kan kapitalbindningen minska med 55% likaså kostnaden för att hålla lagret. Men det mindre 

lager ökar också omsättningshastigheten på lagret med 55%. Förändring till kanban utöver 

rena kostnadsbesparingar (svar på fråga 1) minskar också riskerna som är förknippade med 

att hålla lager. (Se rubriken Lager i kapitel 2 där Niegel Slack beskriver nackdelarna och 

riskerna med ett lager). Det aktuella lagersaldot kommer vara mer lättöverskådligt när det 

står i fabriken intill maskinerna. Produktionsplaneringen påverkas genom att 

produktionsstarten inte kommer från SAP utan på ett mycket enklare sätt där operatören själv 

ser när produktionen av en viss produkt ska starta. Priset för det mer lättöverskådliga saldot 

är att till skillnad från nuläget där produkter bokas i lagret redan när PTD sålt en maskin gör 

att informationen om behovet senareläggs.  

 

Leveransprecessionen i kanbansystemet är säkrad på grund av att nuvarande säkerhetslager 

behålls, det bevisas i bilaga (1) där den genomsnittliga täcktiden för cylinderbrickor är längre 

än tiden det tar att producera alla partier. 

 

Den praktiska utformningen som besvarar frågeställning 2 är att komponentverkstaden har 

ett kanbanlager som operatören sköter genom att dagligen gå till monteringen (kunden) och 

hämta tomma kanbanlådor samt fylla på motsvarande antallådor operatören hämtat från 

monteringen. När antalet lådor som motsvarar ett parti kommit tillbaka till 

komponentverkstaden vet operatören att det är dags att starta produktionen av den 

cylinderbrickan. Se bilaga (4) som visar ett flödesschema över kanbanflödet ser ut. 

 

Sammanfattning resultat 
1. Vilka för/nackdelar ger ett produktionsstyrningssystem som bygger på ett 

rent dragande flöde?  
Fördelarna är att planeringen när produktionen ska starta blir visuell och mindre komplex. 

Risker som är förknippade med ett stort lager minskas. Nackdelarna är att i dagsläget 

allokeras produkter i lagret när PTD säljer en produkt och monteringen får en order. Med 
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kanban skulle den informationen senareläggas då den bygger på vad som faktiskt tas ur lagret 

fysiskt.  

2. Hur ska ett dragande system utformas rent praktiskt? 
Ett kanbanlager på komponentverkstaden med operatören som sköter leveransen till och från 

monteringen. Efter ett visst antal lådor förbrukats startar signalen för produktion. (Bilaga 

(1)). 

3. Kan det dragande systemet minska de kostnadsdrivande faktorerna? 
Partistorlekarna minskar vilket medför att lagerkostnaden minskar med 55%, 

omsättningshastigheten på lagret ökar med 55%. 
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9 Diskussion 
Ett alternativ till att ha säkerhetslagret i kanbanflödet skulle vara att det har en egen lagerplats 

intill det ordinarie kanbanlagret. Då inte en mängd motsvarande säkerhetslager behöver 

produceras i varje parti minskar partistorlekarna ytterligare vilket medför en snabbare 

genomloppstid i produktionen. Har delar av säkerhetslagret förbrukats adderas de förbrukade 

cylinderbrickorna från säkerhetslagret till produktionsordern. Ett separat säkerhetslager gör 

att återfyllnadsintervallet blir kortare och kön för att en cylinderbricka ska börja produceras 

kortas. Nackdelen med att inte ha ett separat säkerhetslager är att den enkelhet som kanban 

erbjuder till viss del går förlorad då varje parti behöver anpassas efter förbrukningen på 

säkerhetslagret. Det separata säkerhetslagret kan ses som ett steg i utvecklingen av kanban 

men vid införandefasen är det lämpligt att hålla det så enkelt som möjligt. 

 

Hela kanbansystemet kommer bestå av 320 stycken lådor som omsätts på 40 dagar, det ger i 

snitt 8 lådor per dag för montören att leverera till monteringen. Det kan anses bli mycket 

plockande med lådor, därför kan det vara en idé att monteringen skulle lagerhålla fler 

kanbanlådor alternativt större lådor. Det minskar plockandet för operatören och systemet 

skulle upplevas smidigare. 

 

Vid införandet av den kanbanmetod som presenteras i det här arbetet är ett krav att lagren 

minskar för att det fysiskt ska vara möjligt att placera kanbanlagret på komponentverkstaden. 

De mindre lagren uppnås genom att antalen ställ ökar som då tillåter produktionen att köra 

mindre partier. De mindre partistorlekarna skulle givetvis gå att uppnå med EOQ med andra 

parametrar än i dagsläget. Eftersom EOQ används idag är det möjligt att införa 

kanbanlogistiken med framräknade EOQ storlekar, men om inte formeln manipuleras 

ytterligare eller att ställtiden minskar kommer den medföra för stora lager för 

komponentverkstadens utrymme. I dagsläget är den manipulerad med en faktor samt en 

lagerränta som är tilltagen i överkant, för att komma ner till partistorlekar motsvarande de 

som ges av kanbanekvationerna skulle ytterligare manipulation krävas.  Därför är metoderna 

i denna rapport ett helt annat sätt att tänka, där ställkostnaden tillåts öka för att produktionen 

ska styras utav kanban. Man kan också argumentera att den överblivna ställtiden är kapacitet 

som redan finns i cellen och inte medför några extra kostnader att utnyttja.  

 

Några av de cylinderbrickorna som ingår i kanbansystemet köps 20 % av årsförbrukningen 

in från en externtillverkare. Det gör att de inköpta brickorna också måste in i kanbanlagret 

utan att gå genom tillverkningsprocessen. De inköpta brickorna får därför delas upp i de 

tomma lådorna och ses som en bonus till kanbanlagret. Cylinderbrickor från externleverantör 

går inte att styra med någon signal utan leveransen kommer när den kommer. Dock kommer 

kanbansystemet fungera ändå eftersom att efter en leverans från den externa tillverkaren 

anländer fylls några kanbanlådor med leveransen och i praktiken förlänger tiden fram tills 

det att brickan kommer behöva produceras igen. Problemet som uppstår är att partistorlekarna 

från den externa leverantören är relativt stora och kräver en del lagerplats, lagerplats som 

kanske inte finns i kanbanlagret. Man skulle kunna argumentera för att hanteringen med de 

inköpta cylinderbrickorna skulle undvikas om de stod utanför kanbansystemet men eftersom 

att det också är dessa brickor som har den högsta efterfrågan och därför lämpar sig extra väl 

för kanbansytrning kan de vara värt det extra extrahanteringen med att fylla kanbanlådor med 

leveransen från den externa leverantören. Det skulle eventuellt behövas en dialog med 
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leverantören för att de ska kunna anpassa sig till att leverera på ett sätt som passar 

kanbansystemet. Det skulle kunna vara att cylinderbrickorna levereras i mindre partier och i 

de standardiserade kanbanlådor.  

 

Visar det sig att ledtidera är kortare än vad signalnivån för produktionsstart idag är beräknad 

på så kan produktionssignalen senareläggas vilket minskar det genomsnittliga lagret. (större 

antal tomma kanbanlådor ger produktionssignal). 

 

Värt att nämna är att kanbanformeln avser att utnyttja all tid som är fysik möjlig för ställ, det 

vill säga den tid som inte behövs för produktion, finns det då överkapacitet vid en maskin 

ökar antalet ställ. Det är här som EOQ och kanban går isär då EOQ avser kostnaden för varje 

ställ medan kanbanformeln ser hur många ställ vi kan göra med den kapacitet vi redan har. 

Frågan att ställa sig här är om ett extra ställ verkligen kostar något om personalen ändå är på 

plats. Enda fallet jag kan se där EOQ faktiskt kan fungera är då personalen är inhyrd från 

bemanningsföretag och företaget har alternativet att låta de gå hem utan betalning, först då 

får vi en särkostnad för extra ställ. 
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10 Förslag till fortsatt arbete & 
undersökningar 

Rekommenderade arbetsmoment kvar för implementering 
av Kanban 

- Vid ett införande av det förslagna kanbansystemet behöver kanbanlagrets 
utformning designas. Det ska bestämmas hur kanbanbehållarna ska stå för att 
enkelt få en överblick när produktionen ska starta samt så att alla får plats. 

- Det måste också tas ett beslut om var på golvet i komponentverkstaden 
kanbanlagret ska finnas. 

 

Ställtider 
För att arbeta ned partistorlekarna ytterligare behöver ställtider tittas på. 

Komponentverkstadens kund monteringen har ett behov på så små batcher att en äkta kanban 

skulle innebära att partistorleken låg någonstans mellan 1-12 stycken brickor. Även om det 

ser avlägset ut i dagsläget bör det ändå vara målet att jobba emot. Det största hindret är då 

ställtiderna som gör att det inte är tidsmässigt möjligt att ställa om maskinerna tillräckligt 

ofta för att en äkta kanban ska uppstå. Med den modell som rapporten presenterar kommer 

partistorleken (kanbanlådans storlek) att anpassas varefter ställtider sänks. SMED (Single 

Minute Exchange of Die) är ett arbetssätt för att minska ställtider, teorin härstammar som 

mycket annat ifrån TPS (Toyota Production System) och är ett effektivt sätt att minska 

ställtider. 26 

 

Utredning om avskaffande komponentlager på klass II och 
III  
För de produkter som inte Lagerhålls i PTD utan tillverkas på kundorder vore det rimligt att 

utreda om komponentverkstaden ska hålla cylinderbrickor till dessa produkter i lager. Om 

man identifierade vilka komponenter som endast användes i klass II och III produkter är det 

möjligt att ledtiden hos komponentverkstaden är tillräckligt kort för att tillverka dessa 

komponenter genom att implementera en äkta kanban för just de komponenterna. Om det 

nya kanbansystemet medför sänkning av ledtider finns en bättre chans än i dagsläget att göra 

denna förbättring. Det skulle sänka lagerkostnaden och skulle kunna vara en del i ett fortsatt 

arbete med att minska de kostnadsdrivande faktorerna ytterligare. 

 

                                                 
26 Niegel Slack, 2010, 443 
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Optimera antalet lådor tillsammans med monteringen 
Antalet lådor påverkar inte lagret, lagret beror på förbrukning och partistorlekar, i dagsläget 

kan monteringen bara ta emot ett visst antal lådor, bra vore därför att undersöka vilka volymer 

som ska vara i lådorna. Då en minskning av antalet lådor minskar hanteringen av lådor fram 

och tillbaka. Det som är rekommenderat i den här rapporten fungerar, men jag tror att det 

finns utrymme att se över det för att minska arbetsbelastningen hos operatörerna på 

komponentverkstaden. 

Utveckling av kanbansignal 
Kanbansignalen har med stor sannolikhet utvecklingspotential och vid testning av 

kanbansystemet vore en utvärdering på sin plats där man då kan fundera på om någon av de 

andra varianter av signal som omnämns i teorikapitlet under rubriken kanbansignal. Ska ett 

kanbansystem som även fungerar mot Ungern är det inte möjligt för maskinoperatörerna att 

gå dit för att samla in lådor, istället är en digital signal det ända alternativet. 
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11 Slutsatser och rekommendationer 
Ett system som bygger på ett dragande flöde kan vara av intresse för komponentverkstaden, 

det visar den teoretiska framtagningen av ett kanbansystem som den här rapporten 

presenterar. Med minskade partistorlekar minskar också lagret medan omsättningen ökar. Då 

lager är en stor kostnad är det av stor vikt att det ska minska. Den här rapporten visar hur 

lagret minskar med hjälp av ett kanbansystem som bygger på ett dragande flöde, 

kanbansystemet underlättar också planeringen då cylinderbrickorna produceras efter fysisk 

förbrukning. För att kunna genomföra den partiminskning som krävs för att kanbansystemet 

ska kunna fungera behöver nuvarande räknesätt för partistorlekar med EOQ bytas ut och 

ersättas med en formel för kanban. Det är den nya formeln med de små partistorlekarna som 

ligger till grund för att lagret minskar. De mindre partierna är ett måste för att kanbansystemet 

ska vara möjligt att implementera. För att effektivisera kanbansystemet behöver ställtiderna 

minska ytterligare.  

 

Logistiken med transport från maskinen till monteringen sköts av operatörerna på 

komponentverkstaden. Det ska finnas två stycken huvudlager på grund av att monteringen i 

dagsläget inte har kapacitet att hålla hela kanbanlagret på sin avdelning. Vid tillverkningen 

av cylinderbrickor ska ett dragande flöde mellan operationerna finnas. Det medför att 

genomloppstiden för en cylinderbricka blir avsevärt kortare. 

 

Kanbanformeln struntar dock i kostnad för ställtider till skillnad från EOQ utan tar bara 

hänsyn till om det finns kapacitet över för ställ, därför kan det vara bra att ta ställning till hur 

man ser på den faktan, i diskussionen tas just detta upp. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att systemet blir reaktionssnabbare. Mindre komponenter 

i omlopp gör att problem uppmärksammas snabbare och processen kan förbättras.  

Rekommendation från resultatet 
Rekommendationen från den här rapporten blir att implementera kanban för cylinderbrickor 

på komponentverkstaden. Kapitel 5 beräknar ett kanbansystem med positivt resultat vid 

implementering från den nuvarande processen. För att utnyttja kanbansystemet till max 

rekommenderas komponentverkstaden kontinuerligt förbättra parametrar i processen med 

fokus på att korta ställtider. Det därför att kanbansystemet är känsligt för förbättringar och 

kommer att reagera positivt på minskade ställtider, mindre stop i produktionen och så vidare. 

Viktigt är dock att vara generös vid införandet så man inte försöker maximera 

kanbansystemet på en gång, bättre är att vid implementeringen låta det finnas lite margnial 

på lager och ledtider. Så snart systemet är igång kommer det tydligt gå att se hur man kan 

förbättra det. Skulle det visa sig att lagret är för stort är det inga problem att minska det. 

Förslagen i kapitel 10 är förslag som skulle hjälpa komponentverkstaden mot sina mål men 

ej funnits utrymme för i rapporten.  



Examensarbete: Produktionsstyrning av cylinderbrickor  Erik Pettersson 
 

 31 

Referenser  
 

Bergman, B. Klevsjö, B (2012) Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur, Lund. 

ISBN – 978-91-44-07825-0     

 

Brandqvist, Ronny. (2014). QDC förbättringskonsult AB, Tierp, (Muntlig information) 

 

Burström, D. (2008) Förbättrad styrning av ingående material. Luleå tekniska universitet. 

Avdelningen för Produktionsutveckling. Sandviken. ISSN 1402-1617 

 

Chiarini, Andrea. (2013) Lean Oranization: from the Tools of the Toyota Production System 

to Lean Office. Springer-Verlag Italia. Bologna ISBN: 978-88-470-2510-3 (Ebok) 

 

Goldratt, Eliah. (1993). Målet - En process av ständigförbättring. Ingenjörsförlaget AB. 

Lund. ISBN 978-91-7332-647-6.  

 

Gross, John M. Mclnnis, Kenneth R. (2003). Kanban Made Simple: Demystifying and 

Applying Toyota’s Legendary Manufacturing Process. Amacom Books, New York  

ISBN - 0-8144-0763-3  (Ebok) 

 

Hemalini, B & Chandrasekharan Rajendran. Determination of the number of containers, 

production kanbans and withdrawal kanbans; and scheduling in kanban flowshops – Part 1. 

International Journal of Production Research, 2000 VOL 38 no. 11.  

 

Mattsson Stig-Arne, (2012) Lagerstyrningsakademin, Lagerstyrningsakademin.se (2014-05-

07) 

 

Santos, Javier. Wysk, Richard & Torres, Jose Manuel. (2006). Improving Production with 

Lean Thinking. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN – 978-0471-75486-2. (Ebok) 

 

Slack, Nigel. Chambers, Stuart. Johnston, Robert. Operations Management 6th ed. Pearson 

Education Limited. Harlow. ISBN 978-0-273-73046-0 

 



Erik	  Pettersson	  –	  Examensarbete	  

Bilaga	  1	  –	  Kalkylerad	  kanban	  
	  

Artikelnr	   Kanbanpartistorlek	  

Tid	  att	  
producera	  ett	  
parti	  (h)	  	  

Ställ	  per	  
år	  

Ställ	  tid	  
år	  (h)	  

Täck	  tid	  för	  ett	  
parti	  (dagar)	   Omsättningshastighet	  

Genomsnittligt	  
lagersaldo	  i	  
kanbanlagret	  

Värdet	  på	  
kanbanlagret	  

Antal	  
kanbanlådor	  i	  
ett	  parti	  (signal)	  

Antal	  
cylinderbrickor	  
i	  en	  
kanbanlåda	  

1 256,00	   11,73	   11,11	   22,22	   20,25	   14,08	   178,00	   6810,28	   4,00	   64,00	  

2 246	   6,33	   5,99	   5,99	   37,55	   31,14	   204,00	   4847,04	   6,00	   41,00	  

3 230	   13,46	   8,28	   16,57	   27,17	   20,96	   177,50	   9711,03	   5,00	   46,00	  

4 220	   12,20	   8,40	   8,40	   26,79	   20,52	   168,50	   7466,24	   5,00	   44,00	  

5 215	   12,71	   8,36	   16,73	   26,90	   20,59	   164,50	   7437,05	   5,00	   43,00	  

6 180	   12,02	   9,58	   19,17	   23,48	   17,28	   132,50	   7605,50	   5,00	   36,00	  

7 246	   9,95	   7,76	   15,52	   28,99	   22,75	   193,00	   9142,41	   6,00	   41,00	  

8 220	   9,40	   8,75	   8,75	   25,71	   19,40	   166,00	   5846,52	   5,00	   44,00	  

9 294	   12,39	   7,74	   15,48	   29,06	   22,74	   230,00	   9574,90	   6,00	   49,00	  

10 395	   13,48	   9,47	   14,20	   23,77	   17,48	   290,50	   10797,89	   5,00	   79,00	  

11 324	   13,42	   7,58	   7,58	   29,68	   23,59	   257,50	   9805,60	   6,00	   54,00	  

12 225	   12,35	   8,46	   16,92	   26,59	   20,44	   173,00	   7669,09	   5,00	   45,00	  

13 156	   13,49	   10,39	   20,78	   21,65	   15,41	   111,00	   7677,87	   4,00	   39,00	  

14 156	   12,37	   10,37	   20,73	   21,71	   15,45	   111,00	   8568,09	   4,00	   39,00	  

15 152	   19,45	   10,43	   20,86	   21,58	   15,33	   108,00	   10870,20	   4,00	   38,00	  

16 156	   19,91	   10,35	   20,71	   21,73	   15,39	   110,50	   11086,47	   4,00	   39,00	  

17 84	   7,29	   8,45	   16,90	   26,62	   20,28	   64,00	   4129,92	   3,00	   28,00	  

18 90	   10,78	   8,56	   17,11	   26,30	   20,16	   69,00	   6172,74	   3,00	   30,00	  

19 75	   6,71	   8,93	   17,87	   25,19	   18,97	   56,50	   3072,47	   3,00	   25,00	  

20 81	   6,91	   8,27	   16,54	   27,20	   20,65	   61,50	   3768,11	   3,00	   27,00	  
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Artikelnr	   Kanbanpartistorlek	  

Tid	  att	  
producera	  ett	  
parti	  (h)	  	  

Ställ	  per	  
år	  

Ställ	  tid	  
år	  (h)	  

Täck	  tid	  för	  ett	  
parti	  (dagar)	   Omsättningshastighet	  

Genomsnittligt	  
lagersaldo	  i	  
kanbanlagret	  

Värdet	  på	  
kanbanlagret	  

Antal	  
kanbanlådor	  i	  
ett	  parti	  (signal)	  

Antal	  
cylinderbrickor	  
i	  en	  
kanbanlåda	  

21 90	   6,50	   7,89	   15,78	   28,52	   22,50	   71,00	   3663,60	   3,00	   30,00	  

22 165	   8,55	   3,59	   7,18	   62,71	   56,06	   147,50	   6870,55	   5,00	   33,00	  

23 78	   5,25	   7,74	   15,49	   29,06	   22,72	   61,00	   3024,99	   3,00	   26,00	  

24 62	   9,54	   6,55	   13,10	   34,36	   27,99	   50,50	   4861,64	   2,00	   31,00	  

25 62	   4,82	   6,77	   13,55	   33,21	   27,05	   50,50	   2365,93	   2,00	   31,00	  

26 585	   31,35	   7,99	   15,98	   28,16	   21,98	   456,50	   17954,15	   9,00	   65,00	  

27 1240	   40,66	   9,16	   6,87	   24,56	   18,42	   930,00	   16767,90	   8,00	   155,00	  

28 520	   30,69	   7,83	   15,66	   28,73	   22,54	   408,00	   22517,52	   10,00	   52,00	  

29 1290	   59,70	   7,72	   7,72	   29,14	   22,98	   1017,50	   37260,85	   10,00	   129,00	  

30 512	   25,30	   9,91	   19,82	   22,70	   16,54	   373,00	   14222,49	   8,00	   64,00	  

31 656	   32,50	   8,93	   17,86	   25,19	   19,01	   495,00	   18181,35	   8,00	   82,00	  

	  

Bilaga	  2	  –	  Nuläge	  och	  ingående	  parametrar	  
	  

Artikelnr	  
Nuvarande	  
partistorlek	   Årsprognos	   Ställtid	   Operationstid	  

Nuvarande	  värde	  
på	  lager	  

Nuvarande	  
omsättningshastighet	  

1 679	   2844	   120	   2,28	   7652,00	   15,82	  

2 480	   1474	   60	   1,30	   9527,76	   61,21	  

3 547	   1905	   120	   2,99	   33756,07	   72,87	  

4 376	   1848	   60	   3,06	   13160,07	   36,16	  

5 504	   1798	   120	   2,99	   18174,42	   50,31	  

6 411	   1725	   120	   3,34	   17334,80	   39,39	  

7 560	   1909	   120	   1,94	   20084,88	   49,97	  
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Artikelnr	  
Nuvarande	  
partistorlek	   Årsprognos	   Ställtid	   Operationstid	  

Nuvarande	  värde	  
på	  lager	  

Nuvarande	  
omsättningshastighet	  

8 
 427	   1925	   60	   2,29	   13876,68	   46,05	  

9 574	   2276	   120	   2,12	   26518,31	   62,97	  

10 692	   3739	   90	   1,82	   27059,76	   43,81	  

11 482	   2456	   60	   2,30	   21400,96	   51,49	  

12 505	   1904	   120	   2,76	   17732,00	   47,27	  

13 379	   1621	   120	   4,42	   16669,97	   33,45	  

14 359	   1617	   120	   3,99	   20995,68	   37,85	  

15 305	   1585	   120	   6,89	   25565,10	   36,06	  

16 307	   1615	   120	   6,89	   24781,51	   34,41	  

17 259	   710	   120	   3,78	   8195,31	   40,25	  

18 224	   770	   120	   5,85	   12882,24	   42,08	  

19 278	   670	   120	   3,77	   8320,14	   51,38	  

20 262	   670	   120	   3,64	   7536,21	   41,31	  

21 329	   710	   120	   3,00	   15944,40	   97,92	  

22 286	   592	   120	   2,38	   15604,30	   127,32	  

23 284	   604	   120	   2,50	   9670,05	   72,64	  

24 161	   406	   120	   7,30	   9915,81	   57,08	  

25 232	   420	   120	   2,73	   9042,05	   103,39	  

26 414	   4674	   120	   3,01	   30244,77	   37,02	  

27 598	   11358	   45	   1,93	   40982,19	   45,03	  

28 460	   4072	   120	   3,31	   51050,75	   51,11	  

29 460	   9962	   60	   2,73	   40282,00	   24,84	  

30 552	   5074	   120	   2,73	   59139,63	   68,78	  

31 552	   5859	   120	   2,79	   35738,29	   37,37	  
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Bilaga	  3	  –	  Nuläge	  och	  ingående	  parametrar	  
	  

Artikelnr	   Ledtid	  i	  SAP	   Historisk	  ledtid	  
Ledtid	  
standardavvikelse	  

Forecast	  
covertime	  

Verkstadskostn
ad	  

Genomsnitt
ligt	  
lagersaldo	  
(st)	  

%	  av	  
årsförbru
kning	  	  
i	  lager	  

One	  lot	  
(min)	   Säkerhetslager	  

1 8	   5,40	   3,50	   53,72	   38,26	   200	   7,03	   27,80	   9,00	  

2 5	   7,20	   9,50	   73,27	   23,76	   401	   27,20	   11,40	   162,00	  

3 18	   13,60	   5,40	   64,61	   54,71	   617	   32,39	   29,26	   125,00	  

4 6	   6,10	   4,10	   45,78	   44,31	   297	   16,07	   20,14	   117,00	  

5 6	   4,40	   1,70	   63,07	   45,21	   402	   22,36	   27,12	   114,00	  

6 9	   7,30	   3,60	   53,61	   57,40	   302	   17,51	   24,88	   85,00	  

7 8	   9,20	   6,30	   66,00	   47,37	   424	   22,21	   20,11	   140,00	  

8 5	   5,40	   3,00	   49,91	   35,22	   394	   20,47	   17,30	   112,00	  

9 8	   12,90	   6,50	   56,74	   41,63	   637	   27,99	   22,28	   166,00	  

10 9	   11,60	   5,50	   41,64	   37,17	   728	   19,47	   22,49	   186,00	  

11 9	   14,20	   4,10	   44,16	   38,08	   562	   22,88	   19,48	   191,00	  

12 6	   5,80	   3,20	   59,68	   44,33	   400	   21,01	   25,23	   121,00	  

13 6	   6,20	   5,10	   52,61	   69,17	   241	   14,87	   29,92	   66,00	  

14 6	   5,30	   2,30	   49,95	   77,19	   272	   16,82	   25,87	   66,00	  

15 6	   5,50	   3,40	   43,30	   100,65	   254	   16,03	   37,02	   64,00	  

16 6	   5,10	   6,90	   42,77	   100,33	   247	   15,29	   37,25	   65,00	  

17 6	   7,70	   7,40	   82,08	   64,53	   127	   17,89	   18,32	   44,00	  

18 6	   5,30	   3,50	   65,45	   89,46	   144	   18,70	   23,84	   48,00	  

19 5	   4,10	   3,00	   93,36	   54,38	   153	   22,84	   19,47	   38,00	  

20 6	   5,20	   2,90	   87,99	   61,27	   123	   18,36	   17,89	   42,00	  

21 8	   12,10	   11,20	   104,26	   51,60	   309	   43,52	   18,45	   52,00	  

22 6	   11,10	   4,60	   108,70	   46,58	   335	   56,59	   13,34	   130,00	  
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Artikelnr	   Ledtid	  i	  SAP	   Historisk	  ledtid	  
Ledtid	  
standardavvikelse	  

Forecast	  
covertime	  

Verkstadskostn
ad	  

Genomsnitt
ligt	  
lagersaldo	  
(st)	  

%	  av	  
årsförbru
kning	  	  
i	  lager	  

One	  lot	  
(min)	   Säkerhetslager	  

23 
 8	   9,60	   5,60	   105,79	   49,59	   195	   32,28	   13,83	   44,00	  

24 6	   13,60	   18,30	   89,22	   96,27	   103	   25,37	   21,59	   39,00	  

25 5	   9,50	   8,30	   124,29	   46,85	   193	   45,95	   12,56	   39,00	  

26 18	   12,70	   6,30	   19,93	   39,33	   769	   16,45	   22,77	   328,00	  

27 10	   5,30	   3,90	   11,85	   18,03	   2273	   20,01	   20,00	   620,00	  

28 19	   24,50	   47,10	   25,42	   55,19	   925	   22,72	   27,38	   296,00	  

29 19	   13,10	   7,00	   10,39	   36,62	   1100	   11,04	   21,93	   745,00	  

30 7	   4,20	   1,50	   24,48	   38,13	   1551	   30,57	   27,12	   234,00	  

31 11	   5,10	   3,70	   21,20	   36,73	   973	   16,61	   27,67	   334,00	  
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Bilaga	  4	  
	  

	  


