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EXAMENSARBETE 
 
 

Utformning av Kanbanstyrning i SAAB:s 
pressfabrik 

 
 

Sammanfattning 
Styrning av material i SAAB:s pressfabrik mellan klippliner och pressliner påverkar i 
utökad grad resultatet i pressfabriken. I samband med  uppstart av nya press- och 
klippliner har problemet accentuerats ytterligare. 

Nuvarande beordringsprincip gör att pressfabriken är väldigt beroende av en planerare, 
vilket medför stor sårbarhet vid dennes frånvaro. Dessutom finns en väldigt begränsad 
yta för buffertlager av klippt plåt. 

För att undvika dessa problem har det beslutats att införa en ny beordringsprincip i form 
av ett kanbansystem. 

Projektgruppens uppgift har varit att praktiskt anpassa kanbansystemet till SAAB:s 
förhållanden, vilket bl.a. inneburit utformning av kanbankort och kanbantavlor. Även en 
flödessimulering i programvaran Quest har gjorts för att verifiera att kanbanstyrningen 
fungerar i pressfabriken samt för att bestämma tavelstorlek och beställningspunkter för 
respektive klipp- och pressline. Tre simuleringar i Quest finns på en bifogad CD-rom 
skiva.  

Slutsatserna efter de resultat som framkommit i projektgruppens arbete är: 

• Målet att praktiskt anpassa ett kanbansystem till SAAB:s förhållanden är nått, dock 
återstår den viktigaste av punkter, nämligen att utbilda och föra in systemet med 
dess rutiner  till all berörd personal.  

• P.g.a de tidigare misslyckade försöken att införa kanban finns fortfarande en stor 
negativ inställning hos personalen över ett nytt införande i fabriken. Denna 
negativitet måste övervinnas.  
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DISSERTATION 
 
 

Shaping of a Kanban control system in Saab’s 
press shop 

 
 

Summary 
The control of material in Saab’s press shop between the blanking- and press lines 
increases the effects on the results in the press shop. In connection with new launches of 
press- and blanking lines the problem has accentuated ever more. 

Present planning system makes the press shop very dependent on one planner, which 
makes the shop very vulnerable in case of absence. There is also a very limited 
bufferzone for blanked sheets. 

To avoid these problems a kanban control system has been resolved. 

The assignment has been to practically adjust the kanban control system to the situation 
on Saab, which i.a. been to work out and shape the kanbancards and boards. Even a 
discrete event simulation in the software Quest has been done to verify the kanban 
control system in the press shop, and to decide the sizes and the point of order for the 
boards. Three simulations in Quest are given on an attached CD-ROM. 

The conclusions of the project are: 

• The purpose to practically adjust the kanban control system to the situation on Saab 
has been achieved, yet the most important thing remain, namely to implement the 
system with all its routines to all personnel involved. 

• Due to the earlier failured attempts to implement the kanban control system there is 
still a large negative impression for a new implementation in the factory, these 
negativity must be overcome. 

 

Keywords: Kanban control system, Discrete event simulation, Press shop. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts på planeringsavdelningen i Pressfabriken på Saab 
Automobile AB, Trollhättan. Arbetet motsvarar 10 poäng/person på 
Maskiningenjörsutbildningen med inriktning mot produktionsteknik 120 poäng vid 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, och genomfördes under veckorna 3 t.o.m. 12, år 
2002.  

 

Ett stort tack riktas till Karl-Olof Zandhoff och Håkan Widlöf, Saab, Fredrik Danielsson 
och Kjell Hurtig vid HTU, samt all övrig personal på pressfabriken som hjälpt oss med 
att genomföra projektet. 

 

 

Trollhättan 2002-04-11 

 

-------------------------                                                     --------------------------    

Fredrik Gustavsson       Rikard Högdén 
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Symbolförteckning 
 

• HTU: Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

• PIA: Produkter I Arbete. 

• SOB: Standard Operations Blad. 

• Kanban: Japanska och betyder kort att anteckna på. 

• SPM: Slag Per Minut. 

• Line: Flera maskiner som är sammanlänkade. 

• Coils: Plåtrulle. 

• Stuv: Klippta ämnen på pall.  

• Emballage: Ställ där man förvarar pressade artiklar. 

• Statfit: Program för att beräkna fördelningsfunktioner. 

• Quest: Flödessimuleringsprogram. 

• SCL: Programmeringsspråk för flödessimuleringsprogram. 

• Uppvärmningstid: Den tid det tar för simuleringsmodellen att hamna i ett läge mitt i 
produktion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Styrning av material i SAAB:s pressfabrik mellan klippliner och pressliner påverkar i 
utökad grad resultatet i pressfabriken. I samband med uppstart av nya press- och 
klippliner har problemet med styrningen av material ökat.  

1.1.1 Komplexitet 

Ca. 225 artiklar med sinsemellan olika förbrukning och tillverkningsfrekvens, skall 
bearbetas i de olika linerna.  

1.1.2 Ojämn förbrukning 

Möjlighet att lagra klippt plåt är starkt begränsad vilket gör det nödvändigt att snabbt 
kunna bromsa klipplinerna vid ev. störningar i en eller flera pressliner, dvs. en snabb 
omplanering måste kunna utföras då en störning inträffat. 

 

          
Bild 1: Buffertyta D-line  Bild 2: Buffertyta D-line 

1.1.3 Kompetensberoende 

Idag styrs verksamheten av en planerare som i princip är den ende med fullständig 
kompetens på området. Detta medför att fabriken är mycket sårbar vid sjukdom eller 
annan frånvaro. Arbetsbelastningen på denna person är dessutom för hög med 
oacceptabelt övertidsuttag som följd. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att anpassa en beordringsprincip i form av ett Kanbansystem 
till SAAB:s förhållanden, samt ta fram allt material som krävs i form av kort, tavlor 
o.s.v. Om tid finns skall även utbildningsmaterial tas fram och säkerställandet av 
införandet utföras. 

1.3 Avgränsningar 
Projektets korta omfattning i tid och dess stora komplexitet har medfört en del 
nödvändiga avgränsningar.  

• Projektgruppen förutsätter att stopptider, ställtider, cykeltider, uppvärmningstider 
etc. är kända. 

• Projektgruppen betraktar varje line som en maskin dvs. hänsyn kommer ej att tas till 
i vilken operation i linen som felen inträffar. 

• Trucktransport kommer simuleras som en konstant tid och dess data analyseras för 
att kunna urskilja fördelningsfunktion. 

• Alla de 225 artiklarna kommer ej att simuleras, utan en stor och en liten plåt 
tillverkas och transporteras i projektgruppens modell. 

• Efterjustering och dess tider kommer ej att tas med i modellen. 

 

1.4 Arbetsmetoder 
Projektet har inletts med en kort litteraturstudie om vad kanbanstyrning innebär, samt 
att projektgruppens handledare Karl-Olof Zandhoff  har visat material, önskemål och 
tankegångar kring kanban samt beskrivit besöket och beordringsprincipen på 
pressfabriken i Antwerpen. 

Även en flödessimulering i programvaran Quest har gjorts för att verifiera att 
kanbanstyrningen fungerar i pressfabriken samt för att bestämma tavelstorlek och 
beställningspunkter för respektive klipp- och pressline. 

Hur utformning/tillverkning och hantering av de ca. 500 kanbankort som hanteras 
mellan press- och klipplinerna samt hur utformning/tillverkning och placering av 
kanbantavlor skett,  presenteras i senare kapitel i denna rapport. 
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2 Fakta om pressfabriken 
Pressfabriken på Saab består bl.a. utav fem pressliner vilka har benämningen: A-, C-, D-
, E- och F-line. Dessa pressliner försörjer karossfabriken med pressade plåtar, allt i från 
tak och motorhuvar till olika förstärkningar.  

En pressline består av flera maskiner som är sammanlänkade med doppmatare och 
transportörer. Doppmatare kan beskrivas som mekaniska armar som rör sig horisontellt 
och vertikalt med en mekanisk rörelse och som m.h.a. sugkoppar förflyttar 
plåtdetaljerna mellan de olika maskinerna i presslinen. 

 

          
    Bild 1: D-line                                                Bild 2: Doppmatare 

 

Varje line har sina specfika artiklar att pressa: 

A-line: Mestadels mindre artiklar exempelvis förstärkningar m.m. 

C-line: Huvar, tak, dörramar m.m. 

D-line: Skärmar, dörrar m.m. 

E-line: Mestadels mindre artiklar.  

F-line: Tak, helsidor m.m. 

Presslinerna försörjs av två klippliner, vilka har benämningen Ä1 och Ä3. Plåten 
kommer till Saab i form av coils. Rullen matas in i någon av klipplinerna som klipper 
plåten till önskad storlek. Varje serie ligger mellan ca. 800 – 2000 plåtar, och läggs i 
stuvar på ca. 250 plåtar. Stuvarna transporteras därefter till respektive pressline där 
plåtarna pressas till dess rätta form.  
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3 Förutsättningar 

3.1 Givna förutsättningar 
Följande förutsättningar är givna: 

• Beordringsprincipen skall införas under våren.  

• Tidigare försök med kanban-styrning har misslyckats. Detta har medfört stor 
negativitet bland operatörerna. 

• Förslag om kortutseende och tanken om hur korten skall röra sig på tavlorna. 

3.2 Historik, Kanbanstyrning i pressfabriken 
Man har vid ett flertal gånger tidigare försökt införa kanbanstyrning i pressfabriken på 
Saab, dock aldrig med samtliga liner inblandade. Samtliga införanden har misslyckats 
och lett till en nedläggning av systemen. Nedan följer en del av problemen som uppstod 
vid kanbanstyrning mellan C-line och karossfabriken: 

• Informationen om kanbansystemet var för kort och bristfällig. 

• Ovannämda punkt medförde att spelreglerna var oklara, man visste inte alltid hur 
man skulle agera. Avsaknad av skriftliga arbetsinstruktioner d.v.s. standardiserade 
arbetssätt, SOB. 

• Informationen mellan skiften var bristfällig. 

• Någon ansvarig person, vilken operatörerna kunde rådgöra med om uppkomna 
problem och funderingar, saknades. 

• Måttligt motiverade och engagerade chefer. 

• Rörig tavla. Programnumren på pressmaskinerna överensstämde inte med numren 
på kanbankorten. 

• Ojämna uttag var irriterande. Exempelvis Finlandstransporterna, då t.ex. 
karossverkstaden jobbade över någon helg. Lägesbilden på kanbantavlan ändrades 
totalt från en dag till en annan. Ena dagen låg man bra till, och andra dagen var det 
katastrof. Man fick ingen förhandsinformation om dessa planerade extra arbeten, 
vare sig om och när dessa skulle ske eller vilka åtgärder man skulle vidta när detta 
skedde. 

• Andra yttre faktorer som medförde snabba förändringar på tavlan var förutom 
Finlandstransporterna, tvätt av plåten, ompackning, justeringar och kassationer. 

• Det var brist på zinkbelagd plåt. Planerarna fick information om förseningar och 
brister av olika stålsorter men informationen nådde aldrig operatörerna. Inte heller 
annan information förmedlades, t.ex. prioriteringar i klippline. 
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• Ovannämnda punkt fick operatörerna att ifrågasätta kanbanstyrningen då 
planerarna kunde vara nere vid linen tre gånger på en dag för att göra 
omprioriteringar. Varför följde man inte tavlan, frågade man sig? 

• Extra buffertar byggdes upp inom företaget, vilket medförde att trots att 
kanbantavlan visade att det var kris så kunde materialet räcka i 14 dagar. 

• Disciplin av korthanteringen var inte alltid optimal. Det missades att ta av kort. Det 
förekom till och med att kort åkte med över till Finland. [1] 

4 Kanban 

4.1 Bakgrund och historik 
Kanban är japanska och betyder ”kort att anteckna på”. Kanbanstyrning går ut på att 
man skall göra en beställning vid rätt tillfälle. Godset skall i ett kanbansystem sugas 
fram (pull) genom verksamheten. Systemen är i grunden manuella och administrativt 
enkla. 

När man förbrukar en artikel i t.ex. monteringen skall en signal i form av ett kort 
(kanban) sändas till den avdelning eller leverantör som tillverkar artikeln. Kortet talar 
då om att det är tid att starta en ny tillverkning av motsvarande kvalitet och kvantitet. 

Tekniken att styra tillverkningen med hjälp utav kanban uppfanns på Toyota i slutet av 
40-talet, då som ett sätt att undvika överproduktion.  

Kanbanstyrning är i grunden ett beställningspunktsystem. Ett beställningspunktsystem 
innebär att när lagret av en viss artikel sänkts till en viss bestämd nivå, 
beställningspunkten, så skickas en beställning på en bestämd orderstorlek av den 
aktuella artikeln och lagret fylls på efter ledtiden. [2, 3] 

4.2 Fördelar med kanbanstyrning 
Kanban-styrning medför en rad positiva bieffekter. Dessa är de mest väsentliga 
effekterna: 

• Man får en mycket enkel produktionsbeordring. Kanbankorten styr vad som skall 
tillverkas. 

• Man tillverkar endast det som efterfrågas. 

• Det blir enkelt visuellt att styra och övervaka lagersaldon och PIA-värden. 

• Buffertplatserna minskar, detta ger mer utrymme till annat. 

• Operatörerna, som oftast har den bästa kunskapen om nuläget på linen, tar över 
mycket av produktionsplaneringen.  
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5 Beordringsprincip 

5.1 Nuläge 
Idag används ett system för produktionsplanering på pressfabriken som är baserat på 
täcktidsplanering. Metoden är lik ett kanbansystem, fast den stora skillnaden är att den 
saknar kort. Täcktidsplanering går till enligt följande:  

En tillverkningsplan för förbrukningsartiklar rapporteras in i ett system som är baserat 
på verkliga ordrar och prognoser. Denna tillverkningsplan ger en efterfrågetakt som då 
gäller tills en ny tillverkningsplan rapporteras in och som leder till en ny efterfrågetakt. 
På så sätt är det möjligt att planera in uppgångar och nedgångar i produktionen. Med 
tillverkningsplanen som utgångspunkt samt med hänsyn till ledtider beräknas sedan 
efterfågetakter för alla artiklar.  

 

                 
   Bild 5: Dagens planeringstavla 

 

5.2 Arbetsrutiner för SAAB:s Kanbansystem 

5.2.1 Planerarens arbetsuppgifter 

Planerarens huvuduppgift i det nya systemet blir att förse presslinernas kanbantavlor 
med kort. Samtidigt som korten hängs upp fylls ”planerad pressning” i på 
transportkortets röda del. Planeraren kontrollerar även om det finns någon rest ifylld på 
den gröna sidan, och i så fall förs denna informationen över till den röda sidan. D.v.s 
alla kort som sitter före beställningspunkten på kanbantavlan skall ha den röda sidan på 
transportkortet synlig.  
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5.2.2 Pressoperatörernas arbetsuppgifter 

När en körning är avslutad tar presslinens lagombud material- och transportkortet från 
platsen ”I PRESS” på kanbantavlan. Fyller därefter i eventuell rest till nästa pressning 
på transportkortets gröna del, och sätter in korten i en pärm där alla linens artiklar finns 
samlade. Lagombudet förflyttar sedan alla korten på tavlan ett steg i pilarnas riktning. 
Lagombudet tar loss transportkortet från det kort som nu befinner sig i beställningsrutan 
och fyller i begärd färdigtidpunkt på kortets röda del, samt kontrollerar att eventuell 
ifylld rest verkligen finns. Lagombudet lämnar slutligen transportkortet i klipplinens 
”brevlåda”. 

          
Bild 6: Materialkort                     Bild 7: Transportkort, grön del 

5.2.3 Klippoperatörernas arbetsuppgifter 

När en körning av en artikel är avslutad flyttar lagombudet alla de 20 korten på tavlan 
ett steg i pilarnas riktning. På det transportkort som suttit på platsen ”I KLIPP”, fyller 
lagombudet i ”Antal klippt plåt”, och lämnar det till truckföraren som transporterar 
detta tilsammans med sista stuven till presslinen. Truckföraren hänger upp kortet på 
presslinens tavla med den gröna sidan utåt. Lagombudet sorterar/prioriterar de kort som 
eventuellt ligger i ”brevlådan” och hänger upp dessa på kanbantavlan. (Korten sorteras 
efter begärd färdigtidpunkt, där det kort med kortast tid hamnar först). Korten hängs 
upp med den röda sidan utåt. 

                
  Bild 8: Transportkort, röd del 

 - 7 - 



 Utformning av kanbanstyrning i SAAB:s pressfabrik 
 

 

6 Flödessimulering 
För att verifiera att kanbanstyrningen mellan klipplinerna och presslinerna  fungerar, 
bestämma tavlornas storlek, var beställningspunkten skall ligga samt på ett 
övergripande sätt  åskådliggöra hur beordringsprincipen skall gå till, har en 
simuleringsmodell skapats i programvaran Quest.  

         
     Bild 9: Modell med kanbanstyrning.  Bild 10: Kanbantavla. 

6.1 Datainsamling 
Det krävs en mängd olika data för att göra en flödessimulering. Insamlingen startade 
med en tidsstudie av de två truckar som transporterar plåt mellan klipp- och 
presslinerna. Varje truck har fem olika transportsträckor att köra. Dessa klockades ca. 
10 gånger på varje sträcka. Tiderna matades därefter in i programmet Statfit där 
uträkningar gjordes för att ta reda på varje sträckas fördelningsfunktion. 

Nästa steg var att få fram tillverkningshastigheterna på respektive line. Eftersom dessa 
skiljer sig en del från varandra beroende på vilken detalj som pressas eller klipps valdes 
ett medel-SPM för respektive line. I detta medel-SPM har hänsyn tagits till alla stopp, 
ställtider m.m. Ställtiden är den tiden det tar mellan varje körning inkluderat 
verktygsbyte, grim-  fixtur samt programbyte.  

Eftersom de olika detaljerna har olika storlek så skiljer sig stuvstorlekarna en del mellan 
de olika jobben. För att förenkla simuleringen räknades en medelstuvstorlek för var 
varje pressline ut. Ett medelvärde har även använts för seriestorleken på varje line.  

Arbetet i pressfabriken sker i antingen två- eller treskift. Även detta har varit 
nödvändigt att inkludera i simuleringsmodellen. Ä1 och F-line kör två-skift medan de 
övriga linerna kör tre-skift. (Se bilaga A). 
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6.2 Modellering 
Layouten i  modellen har utformats för att så långt som möjligt efterlikna pressfabriken. 
Däremot har ej hänsyn till storlekar på de olika maskinerna tagits, utan press- och 
klippliner är gjorda så de någorlunda liknar en press- respektive klippline. De allra 
mesta av de CAD-modeller som byggts upp är gjorda i Quest´s CAD-modul. Dock 
fanns truckar och personer redan färdigmodellerade i programmet. De detaljer som 
tillverkas  i simuleringsmodellen är en stor plåt och en liten plåt. I modellen finns vid 
varje klippline en ”packare” som omvandlar plåtarna, (ca. 250st), till en stuv. Det finns 
även en ”uppackare” som återför plåtarna till sitt ursprungliga utseende vid varje 
pressline. Detta görs för att truckarna inte levererar en och en plåt, utan kör hela stuvar. 

6.3 Programering 
För att kunna få modellen att fungera på tillfredsställande sätt har det krävts en hel del 
programmering. Nästan varje maskin i modellen har ett program:  

• Initieringsprogram: Innan simuleringen startar så körs ett program för press, och ett 
för klipp, som ser till att det finns kort på tavlorna från början. Detta görs för att 
slippa köra en uppvärmningstid. 

• Klipplinerna: Programmet ”läser av” det kanbankort som står på tur. Tillverkar 
därefter önskat antal plåt, och skickar dem vidare till packaren. 

• Presslinerna: Programmet räknar hur många plåtar som pressas. När önskat antal är 
uppnått, sänder programmet iväg en signal som indikerar att en körning är klar. 

• Korttransport: Programmet väntar på signalen från press, vilket betyder att en 
körning är klar. Detta innebär att alla kort på tavlan flyttas ett steg framåt, vilket 
medför att det röda transportkortet som hamnar på beställningspunkten förflyttas till 
klipp-tavlan. 

• Korttillverkare: Programmet tillverkar ett rött kort så fort det finns en ledig plats på 
kanban-tavlan. På kortet finns angivet hur många plåtar som skall tillverkas, vilken 
tid kortet tillverkats, samt vilken pressline kortet kommer ifrån och vilken klippline 
det skall transporteras till. 

• Sortering/Prioritering: Programmet läser av den tidpunkt som står angivet på kortet, 
skickar sedan iväg det kortet med den lägsta tidpunkten. 

I programmen används programmeringsspråket SCL. [4] 
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6.4 Simulering 
För att kunna validera med ”verkligheten” gjordes till att börja med en modell över den 
befintliga produktionen. Kanbansystemet fanns alltså inte med vid detta tillfälle. Inte 
heller Ä1 var i bruk då utan istället fanns en annan klippline kallad Ä2. Klipplinerna 
hade vid detta tillfälle ett program som slumpade fram vilken pressline de skulle klippa 
plåt till. En simulering på fyra veckor kördes för att kunna erhålla ett resultat att jämföra 
med en månads produktion på Saab. Efter viss justering blev modellens utfall 
tillräckligt bra för att kunna använda modellen för beordringprincip i form av 
kanbansystem. Den största skillnaden mellan ursprungs-modellen och kanbanmodellen 
är att den går från tryckande system till sugande system. D.v.s klipplinerna slumpar inte 
längre ut vad de skall tillverka, utan dess produktion styrs helt och hållet utav de kort 
som kommer från presslinerna.  

    
         Bild 10: Valideringsmodell.           Bild 11: Modell med kanbanstyrning. 

 

Resultatet från simuleringen är att kanbansystemet fungerar bra i fabriken. Både 
kortflöde och buffertstorlekar håller sig på rimliga nivåer. 

6.5 Filmer 
För att kunna visa simuleringsmodellen utan att ha tillgång till programvaran Quest har 
Quick Time filmer skapats. Den mest märkbara skillnaden mellan filmer och simulering 
är att tiden ej är i realtid, dvs tiden i filmerna stämmer ej med verklig tid. Filmerna är 
utbrända på en CD-rom skiva och medföljer rapporten. 
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7 Införande 

7.1 Utformning/ tillverkning av kort 
När projektet inleddes fanns givna förslag om hur korten skall se ut, efter en del 
justeringar och diskussioner bestämdes den slutgiltliga layouten. Därefter tog det 
verkliga arbetet vid, att få fram all data som skall finnas på korten. På materialkorten 
finns följande information: 

• Artikelnummer:     

• Plåtnummer 

• Klippline 

• Maskinnummer 

• Programnummer i pressline 

• Emballagekod / Enhetslast 

Till varje materialkort hör transportkort med en röd och en grön sida. Detta kort 
innehåller i stort sett samma information som materialkortet, fast istället för 
”programnummer i pressline”, så finns ”programnummer i klippline”. Alla kort är 
inplastade. Totalt har ca. 235 materialkort med tillhörande röda och gröna transportkort 
tillverkats. 

7.2 Utformning/ tillverkning av tavlor 
Tavlorna är dimensionerade efter antalet kort som skall hänga där. För att få fram detta 
finns olika parametrar att ta hänsyn till. En viktig del är hur stora plåtbuffertarna skall 
vara. Detta styrs av hur många gröna transportkort som finns på tavlan. Nivåerna sattes 
till: Två skifts buffert för E-line, och tre skift för de övriga presslinerna. Andra 
frågeställningar som påverkar kortkvantiteten på tavlan är hur tidigt beställning till 
klippline måste gå iväg, samt när plåten måste vara färdigklippt och finnas tillgänglig 
vid pressline. För att komma fram till svaren på dessa frågor så testades olika 
beställningspunkter i simuleringsmodellen. Resultatet blev att samtliga tavlor kommer 
att ha 20 kort, men beställningspunkten varierar en del beroende på linens SPM.         
(Se bilaga B och C).    

7.3 Utformning/ tillverkning av plåtar 
Kanbanplåtarna har två olika användningsområden. Det ena är att förflytta korten på 
tavlan, och det andra är ge pressoperatörerna information om det finns tillräckligt med 
emballage samt om ställgruppen är färdiga med framtagning av verktyg, grimmor och 
fixturer. I motsvarande fält för klipplinerna finns information om det finns coils, 
tillräckligt med pallar att förvara och transportera den klippta plåten på, samt om 
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klippverktygen är på plats. Plåtarna skiljer sig i förutom de olika fälten även i storlek, 
en modell för klipplinerna och en för presslinerna. Modellen för press är dimensionerad 
efter storleken på ett A4 plus de fält som ställgruppen använder sig av, och plåten för 
klipp är dimensionerad efter ett A5 plus fälten för ställgruppen. (Se bilaga D och E). 

7.4 Förslag på tavelplacering 
Placeringen av kanbantavlorna är av ganska stor betydelse för att transport av korten 
mellan press- och klippliner ska fungera så smidigt som möjligt. Eftersom truckföraren 
från klippline skall tranportera korten till press, så underlättar det mycket om tavlorna är 
placerade så att truckföraren ej behöver lämna trucken för att leverera korten. För att 
lösa detta bör det placeras någon typ av ”brevlåda” i närheten av kanbantavlan som 
truckföraren kan lägga kortet i.  

7.5 Standardiserat arbetssätt 
Rutinerna och disciplinen med hanteringen av kort är av betydande vikt, ansvariga 
personer som operatörer kan rådfråga kan naturligtvis ej alltid närvara. Därför har olika 
s.k. standardoperationsblad utformats, vilka kan förtydliga vem som gör vad, när och 
hur. Ett standardoperationsblad för presslinerna och ett för klipplinerna har utformats. 
(Se bilaga F och G).  

7.6 Att tänka på vid införande 
• Ett införande av den nya beordringsprincipen innebär inte momentan sänkning av 

PIA-värden och buffertlager. Istället är det ett kraftfullt verktyg för att systematiskt 
styra ner dessa värden. 

• Införandet av ett helt fungerande kanbansystem görs inte över en natt. Det krävs god 
kort- diciplin samt en eldsjäl som övertygar medarbetarna om att systemet är bra och 
nödvändigt. 

• Läs även kapitel: 3.2 ” Historik, kanbanstyrning i pressfabriken.” 
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8 Resultat/ Slutsatser 
Slutsatserna efter de resultat som kommit fram i denna rapport är följande: 

• Målet att praktiskt anpassa ett kanbansystem till SAAB:s förhållanden är nått, dock 
återstår den viktigaste av punkter, nämligen att utbilda och föra in systemet med 
dess rutiner  till all berörd personal. 

•  P.g.a de tidigare misslyckade försöken att införa kanban finns fortfarande en stor 
negativ inställning över ett nytt införande i fabriken. Denna negativitet måste 
övervinnas.  

• För att kanbanstyrningen skall lyckas krävs: 

1. Att införandet av kanbansystemet kommer vid en ”lugn” period i 
fabriken, dvs ej i en period då  produktionsvolymen ökar kraftigt. 

2. Att utse en, alternativt några, engagerade och välinsatta stödpersoner 
som under en viss period kan gå runt bland linerna och ha till uppgift att 
hjälpa till med kontroll och svara på frågor och eventuellt föra statistik på 
veckofelen med korthanteringen på respektive line.  

3. Att all berörd personal får en grundlig utbilning om kanbansystemets 
fördelar och dess rutiner. 
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10 Bilagor 
Bilaga A Datainsamling för flödessimulering. 

Bilaga B Ritningar på Kanbantavla. 

Bilaga C Tavellayout. 

Bilaga D Ritning på bockad plåt, pressline. 

Bilaga E Ritning på bockad plåt, klippline. 

Bilaga F SOB, pressline. 

Bilaga G SOB, klippline. 

 

 

 

 - 15 - 



 Utformning av kanbanstyrning i SAAB:s pressfabrik 
 

 - 16 - 

Bilaga A 

Fördelningar för trucktider 

 A-Line C-Line D-Line E-Line F-Line 

Ä1 Uniform       
(43, 58) 

Erlang         
(25, 1, 3.2) 

Exponentional   
(75, 3) 

Uniform       
(70, 106) 

Uniform       
(39, 57) 

Ä3 Weibull 
(235,2.95,66.5)  

Lognormal     
(210, 3.57, 0.0575)

Exponentional   
(100, 29) 

Erlang         
(250, 1, 30) 

Uniform       
(40, 55) 

 

Seriestorlekar 

 A-Line C-Line D-Line E-Line F-Line 

Medelstorlek 1500 1100 1100 1500 1100 

 

Stuvstorlekar 

 A-Line C-Line D-Line E-Line F-Line 

Medelstorlek 375 275 275 375 275 

 

Hastigheter 

 A-Line C-Line D-Line E-Line F-Line Ä1 Ä3 

Medel-SPM 8.5 5.4 5.2 17 5.5 25 20 

 

 

 

 

 

 

 


