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Ställtidsreduktion i montering av kopplingar

Kishan Sisodia

Sammanfattning

VBG Produkter AB är ett processorienterat företag som utvecklar, tillverkar och 
marknadsför släpvagnskopplingar med tillhörande kopplingsutrustning, slirskydd och 
flakstolpar för tunga fordon. Företaget upplever att tillverkningen för närvarande har 
höga ställtider på produkten kopplingar. Höga krav på kundanpassningar har medfört att 
företagets mellanlager av ingående artiklar till kopplingar successivt ökat till oönskade 
nivåer vilket resulterat i hög kapitalbindning. Eftersom VBG Produkter tillämpar 
Kanbansystemet i sin tillverkning är det för företaget viktigt att ta fram precis det som 
behövs på rätt ställe och inte förrän det behövs. 

Syftet med examensarbetet var att VBG Produkter skall kunna korta ner de ställtider 
företaget har i produktion vid montering av kopplingar. Detta genom att identifiera yttre 
och inre ställtider för den utvalda processen bussningscell. Slutligen skall lämpliga 
åtgärder föreslås för att kunna genomföra ställtidreducering.

Arbetet har resulterat i två förslag. Det ena är minskning av säkerhetslager för samtliga 
ingående artiklar och det andra är införandet av ställtidsreduktion genom Single Minute 
Exchange of Die metoden i produktion för kopplingar. 

Under analysen har ett problemområde som ligger utanför projektets avgränsningar 
belysts. De ställtider som är utsatta för vissa arbeten i operationslistor är för korta. 
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Set-up time reduction in assembly for couplings

Kishan Sisodia

Summary

VBG Produkter AB is a process-orientated company that develops, manufactures and 
markets trailer couplings with belonging coupling equipment, protection equipment 
against skidding and stands for wagon-bridge for heavy vehicles. The company feels 
that their set-up time in production for couplings is not at an acceptable level. Due to 
high demands of customer oriented production the intermediate stock level of included 
products within the assembly of couplings has gradually increased which has resulted in 
high inventory holding costs. VBG Produkter applies Kanban in their production, 
therefore it is important to produce exactly the necessary amount and avoid 
overproduction.

The objective of this project is to suggest appropriate solutions so that VBG Produkter 
is able to reduce their set-up time in assembly of couplings, by identifying internal and 
external set-up time for the chosen process bushing cell. 

The project has resulted in two main solutions. One based on reduction of safety 
inventory stock of included products in the assembly of couplings and the other one is 
to introduce Single Minute Exchange of Die method in the manufacturing department 
for couplings. 

During the analysis, a problem area has been addressed that lays beyond the project 
constraints. The set-up times for manufacturing of some products are not accurate in 
production.
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Förord

Detta examensarbete utgör avslutningen på examensinriktningen produktionsteknik för 
maskiningenjörsutbildningen vid högskolan i Trollhättan-Uddevalla (från och med 1/1-
06 Högskolan Väst). Arbetet har utförts vid VBG Produkter AB och har i korthet 
behandlat områdena kartläggning, analys och optimering av ställtid samt lagerhållning. 
Arbetet bedrevs under perioden november 2005 till januari 2006.

Det är många personer som varit till stor hjälp under arbetets gång. Först och främst vill 
jag tacka mina handledare vid VBG Produkter AB, Jonas Östman och Mats Larsson. 
Därtill vill jag tacka min handledare Oskar Jellbo vid högskolan i Trollhättan-
Uddevalla. Jag vill även tacka alla operatörer, produktionstekniker och konstruktörer på 
VBG Produkter, Daniel Andersson på Bahco Metal Saws och Ronny Svensson på Saab 
Automobile AB som har tagit sig tid att besvara alla mina frågor.

Trollhättan den 27 januari 2006

___________________

Kishan Sisodia
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Nomenklatur

Batch   Satsstorlek

Genomloppstid Den tid det tar för materialet att förflytta sig som råmaterial till 
färdig produkt.

IFS Interna MPS-systemet på VBG Produkter

JIT Just in Time

Kanban Ett sugande system som används för att styra produktion och 
lagerhållning I vilket arbetsorder och leveranser av artiklar 
utlöses av behov i tillverkningsprocesser nedströms.

Kanban-kort Kort som används vid beställning av material.

Kaizen Ständiga förbättringar, syftet är att skapa högre värde av 
produkter med minskat slöseri.

Lean production Ett kundfokuserat angreppssätt för att producera det som kunden 
verkligen vill ha och att göra det i processer som förbrukar så lite 
resurser som möjligt.

Ledtid Den totala tid som en kund måste vänta på att få den produkt som 
beställts. 

LOH Lageromsättningshastighet

MLN Medellagernivå

MLV Medellagervärde

PIA Produkter I Arbete. Mängden material som befinner sig i 
bearbetningsprocessen och ännu inte är klara för leverans.

Process Kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 
för kunder.

Värdehöjande Här avses värdet på de varor och tjänster som kunden erhåller i 
rätt tid med ett tillfredställande pris värderad enligt kundens egna 
krav och behov.

SL Säkerhetslager
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Eftersom VBG Produkter tillämpar Kanbansystemet i sin tillverkning är det för 
företaget viktigt att ta fram precis det som behövs på rätt ställe och inte förrän det 
behövs.

Korta genomloppstider kräver lägre orderkvantiteter vilket kräver kortare 
omställningstider. Företaget har krav på att uppnå minst 97 % leveranssäkerhet, målet är 
att uppnå 100 %. 

1.2 Problemformuleringar

För att uppnå önskad produktivitetsnivå på produkten kopplingar har följande 
frågeställningar definierats:

 Hur ska VBG i framtiden bättre kunna anpassa företagets materialfördelning i de 
mellanlager som finns före slutmontering av produkten kopplingar på ett 
effektivare sätt?

 Hur ska VBG kunna få en bättre uppfattning om de ställtider som finns i 
tillverkningen?

 Hur ska företaget säkerställa att ett mer standardiserat arbetssätt tillämpas i 
produktion oavsett vilken operatör som utför arbetet? 

 Hur ska VBG bättre kunna förebygga att eventuella flaskhalsar inte uppstår?

 Vad ska företaget göra för att i framtiden kunna arbeta mera förebyggande ur 
kvalitetssynpunkt inom produktionen?

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att VBG Produkter skall kunna korta ner de ställtider 
företaget har i produktion vid montering av kopplingar. Detta genom att identifiera yttre 
och inre ställtider för den utvalda processen bussningscell. Slutligen skall lämpliga 
åtgärder föreslås för att kunna genomföra ställtidreducering.

1.4 Mål

Följande mål har definierats av VBG Produkter inför examensarbetet:

1. Att föreslå förbättringsåtgärder så att VBG Produkter utan större investeringar 
kan implementera för att hålla låg kapitalbindning i sina mellanlager för 
slutmontering av kopplingar.
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2. Ställtidseffektivisering med hänsyn till yttre och inre ställtider hos 
bearbetningsmaskinen bussningscell som används vid produktion av kopplingar.

3. VBG skall uppnå ett mer standardiserat arbetssätt i tillvekningen utan att behöva 
lägga ner alltför mycket tid och resurs på eventuella flaskhalsar.

De tidsstudier som innefattas i examensarbetet är endast ställtider på produkten 
kopplingar. Bussningscellen är den utvalda tillverkningsprocessen som kommer att 
studeras i detta examensarbete. 
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2 Metod

Figuren nedan visar examensarbetets tillvägagångssätt. Detta schema lades upp för få en 
överskådlig bild över de ingående delarna i projektet.

Figur 1. Arbetets disposition inom examensarbetet

Påverkar tillvägagångssättet 
för att hitta teorier. 

Avstämning mot 
syfte & mål.

Styr & vägleder 
undersökningen.

Ja

Skapar underlag för 
resultatet.

Används som 
verktyg & 
underlag för 
analysen.

Skapar underlag för 
analysen.

Vilka teoriverktyg som 
används.

Sätter mål & ramar för 
projektet.

Nej
OK?

Teori

Lean production
Definiera kundvärde

Värdeflödet
Kontinuerligt flöde
Kundorderstyrning

Ständiga förbättringar
SMED

Produktionslayout
Nyckeltal

Empiri

Fallstudie
Tidsstudier

Metodikprovning

Slutsats och diskussion

Metod

Litteraturstudie
Statistisk Data

Intervjuer
Kartläggning av nuläge

Problemområde

Syfte och mål

Analys

Framtagning av 
resultat.
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2.1 Metodval

Forskningsansats

För att erhålla kunskap om samhället, mänskligt beteende eller organisationer finns det 
två huvudsakliga tillvägagångssätt [1]. Det första är bevisföringens tillvägagångssätt, 
deduktion och den andra är upptäcktens tillvägagångssätt, utifrån dessa kan slutsatser 
dras. De deduktiva slutsatserna innebär att utifrån generella principer dra slutsatser om 
enskilda händelser. Arbetsgången vid induktion är att utgå ifrån empiri för att bilda 
teorier och generell kunskap. Den enskilda händelsen kan här påvisa en generell 
lagbundenhet eller en princip. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid fallstudier, där 
upplysningar från få personer ska säga något generellt om människors syn i en specifik 
fråga. Efter upprepade studier kan detta leda till en egentlig teori. 

Alvesson & Sköldberg menar att förklaringsmodellerna induktion och deduktion skiljer 
sig genom att den induktiva insatsen utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett 
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt [2]. Medan 
deduktiva ansatsen utgår från ett fåtal personer hjälper till att bilda en uppfattning om 
helheten.

Huvuddelen av denna studie grundar sig på den induktiva ansatsen, som betyder att 
teorin är utgångspunkten för arbetet. Vilket innebär att ett fåtal personer hjälper till att 
bilda en uppfattning om helheten. 

Kvalitativa & kvantitativa metoder

Enligt Andersen finns det två metodsätt inom samhällsvetenskaperna, kvalitativa och 
kvantitativa metoder [1].

En djupare förståelse skapas vid kvalitativa metoder av det problem som studeras, 
genom olika typer av datainsamling. En central del är att förstå problemets samband 
med helheten. Vid denna metod används bara statistik, matematik och formler i liten 
utsträckning. Kunskapssyftet är primärt ”förstående”, inte ”förklarande”. Kvantitativa 
metoder använder i stor utsträckning statistik, matematik och formler dessutom är 
riktlinjerna ganska klara för hur undersökningen skall utföras. Det primära syftet är att 
orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen.

I detta arbete tillämpas både kvalitativa och kvantitativa metoder för att ge läsaren en så 
tydlig helhetsbild av problemet som studerades under examensarbetet.

Val av företag

VBG Produkter är ett företag som har en högt automatiserad produktion, med ständig 
strävan att förbättras och vidareutvecklas. Det är därför av största vikt att de 
automatiserade produktionssystemen som VBG Produkter har används så effektivt och 
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resurssnålt som möjligt. Av detta skäl ville VBG Produkter få sin produktion av 
kopplingar granskad. 

2.2 Datainsamling

Litteraturstudie

Litteraturstudien utfördes i syfte att skapa en djupare förståelse för problemet samt att 
finna de bakomliggande teorierna som krävdes för att lösa uppgiften. Det finns mycket 
forskning inom ämnet och många teorier har fallit inom ramen för litteraturstudien.

 De sökverktyg som har använts för sökning av litteratur har varit Trollhättans 
högskolebiblioteks databas SOFIA samt för artiklar har databasen Science Direct 
använts. Sökord som har använts innefattar TPU, Lean production, TQM, SMED-
metoden, PIA och Kanban.

Statistisk data

En stor del av informationen består av statistik från 2005 års produktion. Dessa
statistiska data har hämtats i första hand ur VBG Produkters interna MPS-system, IFS. 

Intervjuer

För att få en sanningsenlig beskrivning av hur verksamheten bedrivs i nuläget har 
intervjuer gjorts med nyckelpersoner på VBG Produkter. Intervjuerna har genomförts 
med ett antal fördefinierade frågor som grund (se bilaga A). Allteftersom har dessa 
frågor utökats beroende på hur samtalet har flutit. 

Kartläggning av nuläget

För att kunna skapa sig en uppfattning om hur produktionen för kopplingar ser ut i 
dagsläget gjordes en kartläggning av nuläget. Kartläggningen kom att innefatta 
nuvarande flödet (processkartläggning) för kopplingen VBG 795V samt framtagning av 
relevanta nyckeltal.

Flödesschema

De data som behövdes för att kunna skapa ett flödesschema togs fram från det interna 
MPS-systemet IFS, när det gällde operationslister för alla delprocesser för tillverkning 
av koppling VBG 795V. Efter att ha kommit på ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
strukturera upp utformningen av flödesschemat användes programvaran Microsoft Visio 
v2003 för att rita upp det. 

Det visade sig i efterhand vara svårare än förväntat, eftersom produktionsupplägget på 
VBG produkter innehåller parallella processer. Så småningom lyckades ett 
flödesschema (se bilaga B) som tydligt visar alla ingående delprocesser samt 
mellanlager fram till slutmontering av koppling skapas. Medtaget på flödesschemat 
finns också nyckeltalen genomloppstid och lageromsättningshastighet (på slutlagret 
innan slutmontering) för att ytterligare tydliggöra nuläget av produkten kopplingar VBG 
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795V på företaget. Eftersom råmaterialet kommer direkt in till varje maskin för 
bearbetning har det även det placerats ut för varje delprocess. 

Nyckeltal

Ännu ett komplement till att påvisa nulägesbeskrivningen på VBG Produkter valdes 
relevanta nyckeltal. Nyckeltalen valdes ut med tanke på vilka som skulle vara till bäst 
grund för företagets vidareutveckling för att uppnå en ökad produktivitet. Viktigt är att 
nyckeltalen är något som skall räknas fram och utvärderas över en längre period för att 
få en så rättvisande bild av nuläget som möjligt. 

2.3 Validitet & reliabilitet

Validitet betyder giltighet, att man faktiskt mäter det man tror sig mäta. Reliabilitet 
betyder tillförlitlighet, hur exakt man mäter.

Reliabiliteten för denna rapport har säkerhetsställts genom att stor del av 
informationsinsamlingen skett genom sammanställning av produktionsdata vilka 
förutsätts stämma. Dessa data borde lämpligen vara desamma oavsett av vem de 
analyserats. Det som riskerar att minska reliabiliteten är att viss information insamlats 
genom intervjuer med anställda. Denna information kan variera lite beroende på vem 
som tillfrågas, då olika uppfattningar kan förekomma bland personalen om hur 
produktionen sker på VBG Produkter.

Validiteten för rapporten anses ha säkerhetsställts genom att tillämpa det etablerade 
synsätt som SMED representerar. Att tolkningen av dessa data diskuterats med 
relevanta personer i produktionen borde lämpligen borga att analysen är valid.

Dessutom har vissa antaganden varit tvungna att göras för att kunna skapa en enhetlig 
bild av produktionen. Antaganden redovisas i rapporten i samband med det avsnitt de 
behandlas.

3 Teori

3.1 Lean production

Henry Ford grundade år 1903 bolaget Ford Motor Company i Detroit, USA [3]. Han 
införde massproduktion av bilmodellen T-ford enligt löpande band principen. Detta i sin 
tur inspirerade biltillverkare över hela världen som också önskade införa 
massproduktion.

År 1937 startades Toyota Motor Company av Kiichiro Toyoda [4]. Toyoda den förste 
chefen på företaget, åkte till Ford Motor Companys fabriker i USA för att studera deras 
massproduktionssystem. Efter att ha återvänt tillbaka Japan insåg han att det fanns 
begränsade resurser för att ha möjligheten att tillverka enligt Fords principer, som 
grundade sig på stordriftsfördelar. Kiichiro Toyodas lösning blev ett resurssnålt och 
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flexibelt system där det tillverkades exakt så stora mängder som beställdes av kunden. 
Meningen med detta var att kunna leverera och ta betalt så snabbt att det genomfördes 
innan dem egna leverantörerna skulle betalas. Detta innebar att ett kapitalöverskott alltid 
finns till hands för fortsatt användning. Detta blev grunden för Just-in-time principen, 
ett begrepp som startades av Kiichiro Toyoda [5,6]. Just-in-time innebär att flödet skall 
styras så att råvaro-, mellan- och slutlager blir minimala. Principen innebär att varje 
komponent i produktionskedjan måste finnas på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt 
kvantitet [7].

I mitten av 1970-talet hade Toyotas produktionssystem utvecklats till ett av de mest 
effektiva produktionssystemen i världen [7]. Toyota Production System (TPS) blev en 
stor framgång under 1980-talet, vilket ledde till att japanska metoder för 
produktionsteknik och arbetsorganisation fick en framträdande roll. En av flera saker 
som skiljde sig mellan de västerländska och Toyotas arbetssätt var relationen mellan 
ledningen och anställda. Japanerna ansågs ha kunnandet att bättre kunna fånga upp de 
anställdas initiativförmåga och idéer.

Begreppet ”Lean manufacturing” (numera känt som Lean production eller bara Lean) 
myntades i boken ”The Machine That Changed the World” av James P. Womack, 
Daniel T. Jones och Daniel Roos utgjorde en västerländsk tolkning av de filosofier som 
låg bakom TPS [6]. 

3.2 Lean productions fem principer

Lean production syftar till på att systematiskt och genomtänkt sätt minska slöseriet av 
resurser i verksamheten och fokusera på kundorientering [8]. Arbetet kring detta kan 
sammanfattas i ett antal olika principer som genomsyrar alla organisationer som strävar 
efter att införa Lean production, eller som det också kallas i vissa sammanhang, ”bli 
Lean”. Den västerländska tolkningen av TPS som definieras som ”Lean thinking” 
baserar sig på fem grundläggande principer:

 Definiera kundvärde

 Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process

 Kontinuerligt flöde 

 Kundorderstyrning

 Ständiga förbättringar 

Den första principen fokuserar på kundens behov och identifierar vad processerna i 
verksamheten skall tillföra för att skapa värde åt kunden. Den andra, tredje och fjärde 
principen fokuserar på värdeskapande flöden med minimering av resursslöseri i 
produktionen. Den sista principen bevarar och förbättrar det ändrade flödet. Det finns 
alltid mer att göra för att optimera flödena. Att anpassa sitt företag efter principerna för 
Lean innebär inte att en engångssatsning genomförs och sedan är man Lean. Eftersom 
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omvärlden ständigt förbättras, kunderna ställer nya krav och efterfrågan på olika 
produkter varierar över tiden, måste ett ständigt förbättringsarbete utföras för att 
upprätthålla en Lean organisation. Ett ständigt förbättringsarbete minskar även risken 
för att falla tillbaka i gamla orationella spår. Det som ansågs vara optimalt igår är inte 
optimalt idag. Därför blir ord som förändringar och förbättringar en del av vardagen.

För att uppfylla principernas ideal finns en mängd verktyg och metoder att tillgå. Vilka 
metoder som väljs beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och var fokus i 
förbättringsarbetet för tillfället ligger. Det är viktigt att använda så många av dessa 
metoder som möjligt för att säkerhetsställa förbättringarna. 

Nedan diskuteras varje princip var för sig samt några metoder och verktyg som kan vara 
till hjälp för att uppfylla principernas syften. Detta för att påvisa sammanhanget i Lean 
production och hur principerna samspelar.

3.3 Definiera kundvärde

Denna princip sätter kunden i fokus [9]. Med kund menas inte enbart de som i slutändan 
betalar för färdiga produkter, dvs. de externa kunderna. Det finns även interna kunder 
som exempelvis olika arbetslag som utför tjänster åt varandra. Medlemmarna i 
arbetslagen kan även de ses som kunder och företagsledningen kan se sina anställda 
som kunder. Det är kunden som slutligen avgör om produkten eller tjänsten är av god 
kvalitet eller inte utifrån sina egna förväntningar och behov. Denna kundorientering 
skall genomsyra hela verksamheten, men helst ta sin början redan vid planering av 
processerna och produkterna. Här fyller ledningens engagemang en viktig roll, för att 
skapa de resurser som krävs.   

Nedan presenteras några verktyg och metoder som kan användas för att sätta kunden i 
fokus inom företaget. Den första, Quality Function Deployment, fokuserar på att 
produkter och processer utarbetas med kunden i fokus och den andra betonar ledningens 
roll för att få företaget att fungera som en helhet.

Quality Function Deployment, QFD

Lean production utgår ifrån kundens behov och försöker tillfredställa dessa på 
effektivaste sätt [9]. Quality Function Deployment (QFD) är ett verktyg för att skapa en 
kundfokuserad planering, detta genom att i detalj kartlägga kundens krav, behov och 
önskemål. Resultatet av kartläggningen jämförs sedan med den egna produkten för att 
se vad som behövs för att förändras. Med hjälp av en matris vägs olika alternativ mot 
varandra, dessa kan exempelvis grunda sig på perspektiven: kundkrav, tekniska 
egenskaper och kundens uppfattning. Genom detta sätts kunden i centrum och 
produkten anpassas därefter och inte tvärt om. Detta bidrar till en minskning av antalet 
omarbetningar, returer och finjusteringar vilket är av nytta ur både företagets och 
kundens synpunkt. 
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Ledarskap

Ett stort ansvar för att Lean production skall lyckas eller inte vilar på företagets ledning 
[9]. Deras största uppgift är att klargöra att satsningen är på allvar och att föregå med ett 
gott exempel. De måste även skapa förutsättningar och frigöra de resurser som behövs 
för att kunna genomföra förändringarna. Detta gäller för alla nya kvalitetssatsningar. 
Vad som är extra viktigt inom Lean ur ett ledningsperspektiv är tillämpandet av 
lagarbete, fokuseringen på kundorientering och intresset av förslag till förbättringar från 
alla medarbetare. Att bidra med en attityd, där olika brister inom företaget ses som 
områden med förbättringspotential och inte söka syndabockar är en annan viktig del för 
att inte slösa resurserna på fel saker. En stark ledning visar vägen för ständiga 
förbättringar i strävan efter att bli Lean.

3.4 Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process

Den andra principen har kunden i åtanke vid 
utformning av de interna processerna [10]. En strävan 
inom Lean att tillföra värde till produkterna i samtliga 
processteg. Ett företag tjänar pengar på aktiviteter och 
processer som är värdeskapande ur kundens perspektiv. 
En optimal process innehåller 100 % värdeskapande 
aktiviteter. Men att uppnå detta optimala läge är svårare 
än vad man kan tro. Detta innebär att mycket arbete 
kvarstår för att närma sig det optimala läget.

Följande metoder och verktyg kan användas för att effektivisera företagets verksamhet 
för att närma sig Lean ur ett flödesperspektiv.

Enstycksflöden

Inom tillverkningsindustrin talas det traditionellt om batch-tillverkning [10]. En batch är 
ett bestämt antal produkter som går igenom en process tillsammans. Det innebär ofta att 
tillverkningen sker i fler antal av detta. När en batch genomgått en viss del av processen 
går batchen vidare till nästa steg. Detta system skapar en väntan mellan de olika 
aktiviteterna i processen. Lean production är motsatsen till batch-tillverkning. Här skall 
en produkt i taget gå igenom varje aktivitet i processen utan avbrott. Detta gör att 
andelen tid med värdeskapande aktiviteter i processen ökar.

Design av värdeflöde

En av nyckelfaktorerna för att bli Lean är att identifiera var i produktionsflödet 
resurserna förbrukas. I en värdeflödesanalys mäts flödesprestanda i form av tid, 
produkter och resursutnyttjande [10]. Detta är ett av de viktigaste verktygen för att bli 
Lean och innehåller följande steg:

Figur 2. Bild på värdecirkeln
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Steg 1

Värdeflödesanalysen går ut på att, på plats och i detalj, kartlägga en viss process från 
början till slut. I analysen identifieras exempelvis ledtider, antal operatörer per aktivitet, 
bearbetningstider, kassationer, partistorlekar och var mellanlager uppstår. Även 
informationsflödet i processen kartläggs. Sedan identifieras hur stor del av processtiden 
som är värdeskapande. Efter dessa steg har en tydlig bild av nuläget skapats.

Steg 2

I nästa steg beskrivs hur processen skulle kunna se ut i en förbättrad variant.  
Flödesschemat bearbetas och justeras till ett mer resurssnålt och effektivt flöde. 
Produkterna skall flyta igenom processen i en takt bestämd av kundordervolymen. Detta 
medför att ett minimalt antal produkter är i arbete samtidigt och att resursutnyttjande är 
optimalt. Målen för vad förändringarna skall åstadkomma skall beskrivas så tydligt som 
möjligt. 

Steg 3

I det sista steget skall beslutet tas gällande när och hur dessa förbättringar skall 
genomföras. I vissa fall kan det vara aktuellt att genomföra stora förändringar i 
organisationen medan det i andra sammanhang passar bättre att införa små förbättringar 
successivt för att effektivisera företaget. Slutligen skall förbättringarna regelbundet 
följas upp för att se hur förbättringsarbetet utvecklar sig. En ny värdeanalys kan med 
fördel genomföras efter en viss tid för att utvärdera hur arbetet har gått.

En av fördelarna med värdeflödesanalysen är att den minimerar risken för 
suboptimeringar, eftersom hela flödet tas med. Det tydliggör även samarbetet mellan 
informationsflöden och varuflöden samt identifierar var i processen slöseri med resurser 
sker. Det ger även tydlig bild av nuläget, vilket kan jämföras med det önskvärda 
framtida tillståndet.

3.5 Kontinuerligt flöde 

Kontinuitet är ett genomgående grundtanke i Lean production [11]. Produktionen skall 
fortgå, utan avbrott, genom hela produktionsprocessen. Om ett avbrott inträffar, t.ex. att 
en maskin går sönder, medför detta slöseri med både tid och produktionskapacitet. Den 
tidigare beskrivna värdeflödesnalysen hjälper till att effektivisera processerna, medan 
den tredje principen, fokuserar på kontinuiteten och säkerställandet av ett jämnt flöde. 
Med jämna flöden minskas även risk för onödiga väntetider och mellanlager. Det finns 
många verktyg för att åstadkomma en belastningsutjämning, här nedan presenteras ett 
antal.

Felsäkring – Poka Yoke

Detta är ett förebyggande verktyg som syftar till att förhindra fel innan de uppstår, 
alternativt upptäcka fel på ett tidigt stadium [11]. Om ett fel påträffas under 
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produktionen måste detta avhjälpas, vilket orsakar ett avbrott i det önskvärda 
kontinuerliga flödet. Det finns flera olika metoder för felsäkring. Här nedan nämns tre:

 Eliminera felmöjligheter – farliga eller riskabla moment i en process tas bort 
eller byts ut mot säkra och stabila moment.

 Felsäkra anordningar – är anordningar där det exempelvis rent fysiskt, inte går 
att göra fel, t.ex. att montera ihop en detalj kan endast utföras i en speciell 
ordning.

 Redundanta system – om ett system inte fungerar skall ett annat finnas till hands 
och ta över.

Självstyrande lag och automation

Genom att arbetet utförs i självstyrande lag ökar chanserna till ett felfritt kontinuerligt 
flöde i produktionen [11]. Om ett fel uppstår har varje kollega i laget befogenhet att 
stoppa produktionen för att rätta till problemet. Automation innebär att människa och 
maskin särskiljs. Maskinerna skall helst själv upptäcka fel och då stoppa tillverkningen, 
Meningen är att identifiera och rätta till grundorsaken till problemet, inte bara tillfälligt, 
utan så att felet inte uppstår igen.

Kanban-kort

För att inte ha fler produkter i produktion än nödvändigt krävs god ordning och 
kommunikation mellan processens aktiviteter [11]. En metod för att skapa denna 
struktur är att låta beställningarna gå från den som förbrukar resursen och bakåt i leden. 
Denna kundorderstyrda produktion skapar ett sug i de tidigare leden i processen. Detta 
kan ske med beställningskort, Kanban-kort. Korten specificerar leverantör, kund, 
kvantitet och produkt. På detta sätt minimeras mellanlager och antalet produkter i 
arbete.  

Just-in-time – Kanban

Just-in-time, JIT är en västerländsk utveckling av det japanska Kanban [11]. Syftet med 
JIT är att skapa korta ledtider, små beställningskvantiteter och hög kvalitet. Genom att 
leverera precis den mängd som behövs, vid rätt tillfälle och med rätt kvalitet, minimeras 
väntetider och kapitalbindning. Denna filosofi kan tillämpas såväl internt som externt.

Taktstyrd Produktion

Lean production betyder inte i första hand att saker och ting skall utföras i snabbast 
möjliga takt utan snarare att göra saker och ting i rätt takt [11]. Grundtanken är att det är 
kundens krav som sätter takten på produktionen. Istället för att maximera arbetets 
hastighet fokuserar Lean production på att kundens behov blir tillgodosett i tid. Om så
behövs kan processerna snabbas upp, men det är inte snabbheten i sig som eftersträvas, 
utan en lagom snabb takt. Fokus ligger således snarare på kundens behov än 
tillverkningens hastighet. 
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3.6 Kundorderstyrning

I en produktion anpassad till Lean production finns en strävan efter att ingen produkt 
skall tillverkas utan att ha en mottagare d.v.s. kund [12]. Det är kunden som lägger 
ordern och därmed startar tillverkningen, processen är kundorderstyrd. Eftersom 
produkterna inte är massproducerade, finns det en stor möjlighet till variation mellan 
varje producerad enhet. Exempelvis kan en kund specificera många parametrar vid 
tillverkningen av en bil, såsom färg, inredningsdetaljer och typ av motor. Detta är ett 
sätt att kundanpassa produkterna och samtidigt själv reducera många av problemen med 
lagerhållning och överproduktion. Ett väl utvecklat samarbete med underleverantörer 
och utnyttjandet av JIT lägger en bra grund för att bli Lean.

3.7 Ständiga förbättringar

Ett förbättringsarbete är aldrig fullbordat. Detta arbete pågår kontinuerligt och ständiga 
förbättringar är en ledstjärna inom Lean production, tillika grunden i den femte och sista 
principen [13]. Olika verktyg och metoder finns att använda för att få denna ständiga 
process att fortsätta på ett effektivt och organiserat sätt.

Kaizen

Kaizen betyder just ständiga förbättringar på japanska. För att Kaizen skall vara 
effektivt krävs en tydlig delaktighet från ledningen, men det är även viktigt att engagera 
samtliga medarbetare. Ofta sätts tvärfunktionella grupper ihop inom företag för att med 
viss regelbundenhet arbeta med förbättringsmöjligheter i organisationen [13]. Inom 
Kaizen kan många av de ovan beskrivna verktygen för förbättringar användas.

5S

Ordning och reda är en förutsättning för att företaget skall fungera på ett stabilt, säkert 
och effektivt sätt [14]. 5S kommer från japanskan och kan på svenska översättas till att 
sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Följs dessa principer i alla 
delar av verksamheten skapas ekonomiska fördelar till följd av ökad effektivitet, men 
även en trevligare arbetsmiljö, vilket även ger ett bättre intryck på kunden.

De 7 slöserierna

En vanlig icke värdeskapande del i processerna är slöseri av olika slags resurser [15]. 
Taiichi Ohno vid Toyota identifierade sju vanliga slöserier, vilka inom Lean-konceptet 
skall minimeras. Dessa kan vara lämpliga att ha i åtanke vid exempelvis tillämpandet av 
Kaizen eller vid design av värdeflöden.

 Överproduktion: Att producera mer än vad som det finns efterfrågan för gör
varorna svårsålda och de tappar värde.

 Väntan: Att låta en vara vänta på nästa steg i processen skapar inget värde.
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 Mellanlager: Större mellanlager än nödvändigt tillför inget värde. Lager binder 
kapital vilket inte är önskvärt.

 Transporter: Onödiga transporter kostar tid och resurser.

 Onödiga förflyttningar: Förflyttningar och rörelser för medarbetarna i 
produktionen kan vara nödvändiga då inte alla moment kan utföras på samma 
ställe. Förflyttningarna skall minimeras eftersom de inte är värdeskapande. 

 Felaktiga produkter: Produkter som är defekta medför kassaktioner, 
reklamationer, omarbetningar, extra servicearbete och reklamationskostnader.

 Onödiga processer: Processerna i företaget måste vara väl genomtänkta och 
utformade så att inte arbeten utförs flera gånger. Det kan gälla även onödiga 
kontroller, flaskhalsar som begränsar processen, suboptimeringar samt bristande 
standarder för hur uppgifterna skall utföras.

Dessa slöserier finns överallt och är svåra att ta bort helt, men finns det ett aktivt arbete 
för att reducera dem kommer man långt. Genom att exempelvis använda de ovan 
beskrivna verktygen för att aktivt minimera slöserier uppfylls många av 
grundprinciperna inom Lean production.

3.8 SMED

Ställtid

Ställtid är den tid det tar att ställa om en utrustning från tillverkning av den sista artikeln 
i en produktionssats till den första godkända artikeln i nästa sats [11]. Ställtiden täcker 
den tid som behövs för att ta bort gamla, verktyg och fixturer, sätta upp nya verktyg och 
fixturer samt köra utrustningen till dess att nya artiklar produceras utan defekter. 
Ställtidreducering enligt Lean production är:

 Skapande av en standard - alla arbetar lika ”ett vedertaget arbetssätt”.

 Eliminering av allt slöseri.

 Eliminering av all justering.

 Omvandling av internt  externt ställ.

 Första tillverkade detalj godkänd.

Ofta finns det inga överenskomna rutiner eller tider för att utföra omställningar.
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SMED-metoden

En metod som används för att reducera ställtid är SMED-metoden (Single Minute 
Exchange of Die) som utvecklades av Shingo Shiego under 1980-talet [11]. Metoden 
har nu blivit accepterad och beskrivs i litteratur och har tagits i bruk på många ställen 
inom industrin för att förbättra tillverkningen. Metoden innebär att med hjälp av ett 
systematiskt arbete och en del mindre kostsamma investeringar reducera alla ställtider 
till under 10 minuter.

Omställningsarbetet kan göras antingen när maskinen är igång eller när den står stilla. 
Detta klassificeras som inre respektive yttre ställtid. För ett lyckat ställ finns tre 
nyckelfaktorer:

1. Metod som stöder ett lyckat ställ.

2. En organisation som stöder ett lyckat ställ.

3. Tekniska aspekter som stöder ett lyckat ställ.

Dessutom krävs att personalen är motiverad att göra ett lyckat ställ. Motivationen kan 
exempelvis vara beroende av hur väl tränad personalen är på att göra ett visst ställ. 
Arbetet med att reducera ställtider enligt SMED-metoden görs systematiskt genom tre 
steg:

Steg 1

Detta steg går ut på att klassificera yttre och inre ställtid. För alla ställaktiviteter avgörs 
om maskinen måste stoppas eller inte för att göra stället. 

Steg 2

Här söker man att göra om inre ställtid till yttre genom t.ex. tekniska förändringar. Ett 
exempel på detta kan vara en maskin där 10 detaljer behöver bytas ut. Istället för att 
byta ut de 10 detaljerna då maskinen står stilla kan man sätta samman dessa detaljer på 
en fixtur som kan bytas ut. Om man har två fixturer kan en av dem göras i ordning 

Figur 3. Effekterna av en ställtidsreducering

Kapacitet = (tillgänglig körtid) x (tillverkningshastighet)

Tillgänglig körtidFöre: Ställtid

Tillgänglig körtidEfter: Ställtid

Minska ställtiden Utökad tillgänglig körtid

Utökad tillgänglig körtid Ökad kapacitet och  
fler omställningar
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medan maskinen går. Ett byte av fixturer innehållande 10 detaljer behövs således bara 
istället.

Steg 3

I steg 3 gäller det att försöka minimera antalet inre och yttre ställ eller effektivisera de 
som finns. Kan ställen göras smartare eller utföras annorlunda för att minimera 
ställtiden. Här uppmärksammas inte bara de tekniska aspekterna utan även de 
organisatoriska och metodologiska. 

För att förhindra långa ställ kan mycket arbete göras i förväg. En viktig faktor som 
avgör ställtiden är designen eller utformningen av själva bearbetningsmaskinerna.  

3.9 Produktionslayouter 

Ett företags val av produktionslayout beror till stor del på den valda 
produktionsstrategin [16]. Beroende på vilken strategi som väljs finns olika typer av 
produktionslayouter att välja på:

 Funktionell verkstad

 Linjetillverkning

 Flödesgrupper

 Produktverkstad (egentligen ingen produktionslayout)

Funktionell verkstad

En funktionell verkstad kännetecknas av att maskiner med likartad funktion samlas i 
grupper [16]. Exempelvis samlas svarvar var för sig inom ett område och borrar samlas 
var för sig inom ett annat område. Materialet bearbetas i en station innan det 
transporteras till en ny station för en annan typ av beställning.

Fördelar men en funktionell verkstad är att flexibiliteten, anpassningsförmågan, till 
varierande produktionsförhållanden är stor, störningskänsligheten är låg och ett högt 
kapacitetsutnyttjande är möjligt. Nackdelar med en funktionell verkstad är att den ofta 
medför långa och osäkra ledtider, hög kapitalbildning genom hög PIA (produkter i 
arbete) och stora mellanlager, planerings- och administrationsproblem samt långa 
transportvägar.

Linjetillverkning

Vid linjetillverkning ”flyter” materialet genom verkstaden och det bearbetas 
kontinuerligt från ämne till färdigt produkt [16]. Bearbetningsmaskinerna är placerade 
med hänsyn till materialflödet till skillnad från en funktionell verkstad.

Fördelar med linjetillverkning är korta genomloppstider, mindre kapitalbindning och 
transporter samt enklare planering och administration av arbetet. Nackdelar med 
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linjetillverkning är stor störningskänslighet, liten anpassningsförmåga till ändrade 
produktionsförhållanden samt risk för ensidiga arbetsuppgifter.

Flödesgrupper

En flödesgrupp innebär en kombination av fördelarna från funktionell verkstad och 
linjetillverkning [16]. I en flödesgrupp placeras maskinerna i flödesriktningen och varje 
grupp bemannas normalt med färre operatörer än vad det finns maskiner i gruppen. En 
flödesgrupp kännetecknas av att en långtgående färdigbearbetning sker inom gruppen. 
Flödesinriktade maskingrupper ger ofta stora förutsättningar för mer attraktiva 
arbetsuppgifter. Både lager och genomloppstider sjunker normalt vi införandet av 
flödesgrupper medan produktivitet och kvalitet förbättras. Flödesgrupper kan normalt 
inte utgöra ett substitut för hela den funktionella verkstaden då vissa produkter i 
sortimentet kanske inte passar in i någon flödesgrupp. Flödesgrupper ses därför ofta 
som ett komplement, snarare än en ersättare, till funktionella verkstäder. Val av 
hanteringsutrustning mellan stationerna i en flödesgrupp anges som ett viktigt 
hjälpmedel för planeringen av produktionen.

Produktverkstad

En produktverkstad kan definieras som en produktionsenhet som är uppbyggd för att 
självständigt kunna tillverka en färdig produkt eller produktfamilj [16]. Syftet med en 
produktverkstad är att fysiskt och administrativt hålla samman hela tillvekningskedjan 
för en produkt eller en grupp av produkter. En produktverkstad kan i sin tur innehålla 
linjetillverkning, vara en funktionell verkstad eller en flödesverkstad. Med en 
uppdelning i produktverkstäder förväntas ledning och samordning förenklas, 
genomloppstider och därmed kapitalbindning minskas samt transporter kortas.

3.10 Nyckeltal

Nyckeltal är ett mått eller värde som ger information för att underlätta jämförande 
analyser [17]. 

Nyckeltal används för att uppmärksamma och driva något grundläggande i en 
verksamhet. Som själva ordet säger är nyckeltalen ofta försök till att 
förenkla/konkretisera i grunden komplicerade förhållanden, ofta sådana som är särskilt 
betydelsefulla för en verksamhets förmåga att fungera. Exempel på detta kan vara ett 
tillverkningsföretag som tillämpar nyckeltal för uppföljning av projekt som handlar om 
produktivitet.

Kapitalrelaterade nyckeltal

Ju större lager man har på ett företag desto större är kapitalbindningen [17]. Vid 
exempelvis kapitalbehov och kassaflöde är man intresserad av att studera variationen av 
kapitalbindningen. Vid flödesanalyser är det den genomsnittliga kapitalbindningen som 
eftersökes. 
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Eftersom lagernivån varierar beroende på efterfrågan förändras också mängden man 
beordrar vid varje tillfälle. Stadig och jämn efterfrågan är ett läge som önskas men 
verkligheten ser annorlunda ut.

Medellagernivån (MLN) och medellagervärdet (MLV) är två nyckeltal som är 
kapitalrelaterade. Medellagervärdet talar om hur mycket material som i genomsnitt 
ligger i lager, ju jämnare lagerkurvan är desto enklare är det att få fram medellagret. 
Medan medellagervärdet styrs av artiklarnas värde, ju mer en produkt förädlas in en 
tillverkningsprocess desto högre värde får den. De matematiska formlerna för dessa 
nyckeltal definieras enligt följande:

Medellagernivån, MLN = SL + (Q/2)   [antal]

Där SL & Q betyder:

SL = säkerhetslager 

Q = Orderkvantiteten

Medellagervärdet, MLV = p x MLN = P x (SL + (Q/2))   [Kr]

Där p betyder:

p = produktvärdet

Tidsrelaterade nyckeltal

Dessa nyckeltal används främst vid beskrivning och analys av flöden [17]. Eftersom 
reducering av tid är en faktor som påverkar kostnader och leveransservice.

Genomloppstid (GLT) och lageromsättningshastighet (LOH) är två nyckeltal som är 
tidsrelaterade. Genomloppstid beskriver hur lång tid det tar för en produkt att gå igenom 
ett visst flödesavsnitt. Därför kan genomloppstid mätas för både små och stora delar 
inom ett flöde. Lageromsättningshastighet beskriver hur ofta t.ex. ett företag byter ut ett 
mellanlager eller slutlager. Dem matematiska formlerna för dessa nyckeltal definieras 
enligt följande:

Genomloppstid, GLT = MLN / D (antal) 

                            GLT = MLV / D (kronor)

Där D betyder:

D = förbrukningen, i detta fall är antingen i antal styck eller antal kronor. 

Lageromsättningshastighet, LOH = 52 / GLT (ggr/år)

Där siffran 52 motsvarar antal veckor per år.
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4 Nulägesbeskrivning

4.1 Verksamhetsbeskrivning

VBG Produkter AB ingår i VBG koncernen och innehåller den gamla kärnan i det 
företag som startades av Herman Krefting år 1951 under namnet Släpvagnskopplingar 
AB [18]. Verksamheten kretsar fortfarande kring de grundidéer Herman Krefting hade 
att utveckla, producera, marknadsföra produkter och tjänster för krävande applikationer. 
Arbetet sker främst inom områdena släpvagnskopplingar, automatiska slirskydd och 
påbyggnadsutrustning. Företaget har ca 130 medarbetare. Utvecklingslaboratoriet är 
godkänt för alla tillämpliga typer av utvecklings- och certifieringsprov. 

VBG Produkter är ett processorienterat företag. Flödet är baserat på principen Kanban 
detta gör att företaget kunnat hantera ingående och utgående material bättre än tidigare.

Ledstjärnor som tillämpas inom produktionen på VBG Produkter:

1. Dragande processflöde med Kanban.

2. Produktmodul = Produktionsmodul.

3. Bygga produktionsmodul med standard maskiner och automation.

4. Robust produktion.

5. Produktionsförberedning skall ske före produktionsstart och inte efter.

6. Minimera ledtider.

7. Eliminera / minimera ställtider.

8. Hög leverans-, kvalitets- och personsäkerhet.

9. Effektiv tids och maskinutnyttjande.

Nedan visas den grupp som heter Organisation Coupling Division. De övriga grupper 
som VBG Produkter är indelat efter är enligt följande:

 Organisation Affärsområde Lastvagnsutrustning 

 Organisation Redovisning, Personal och IT

 Organisation Sales Division

 Organisation Coupling Division

 Organisation General Truck Equipment
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VBG koncernen idag

VBG koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför släpvagnskopplingar med 
tillhörande kopplingsutrustning, slirskydd och flakstolpar för tunga fordon samt 
axelkopplingar och ringfjädrar till maskindustrin [18]. VBG är dessutom distributör på 
den skandinaviska eftermarknaden för VBG vändskiveutrustning.

Affärsområden

Koncernens verksamhet är indelat i två affärsområden; lastvagnsutrustning och 
maskinelement [18]. Inom affärsområdet lastvagnsutrustning är det största 
produktområdet kopplingsutrustning. Det andra produktområdet omfattar övrig 
lastvagnsutrustning. Inom affärsområdet maskinelement är huvudprodukterna 
axelkopplingar och ringfjädrar.

Marknader

Huvudmarknaderna för kopplingsutrusningen är Norden, Tyskland, Benelux, 
Storbritannien och Australien [18]. För maskinelement är Tyskland, Storbritannien, 
USA och Japan de största marknaderna.

Figur 4. Gruppen Organisation Coupling Division
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Sätter säkerheten i system

I de nordiska ländernas kärva och påfrestade klimat är inhemska tyngre släpfordon i nio 
fall av tio utrustade med en VBG koppling [18]. I övriga Europa och i Australien är 
sannolikheten stor att kopplingen är en RINGFEDER.

4.2 Produktbeskrivning

Kopplingar

VBG Produkter har ett flertal EU-godkända kopplingar för alla typer av transporter 
[18]. Samtidigt så utgör denna produktsort en stor del av företagets försäljning och 
anses därmed som ett område som man vill vidareutvecklas och förbättras samt hålla 
nere kostnaderna så mycket som möjligt. VBG Produkter är heltäckande inom 
kopplingsprodukter hos såväl säljbolag och importörer som OEM-kunder.

Koppling VBG 795V

Koppling VBG 795V, som är en del av systemet, är avsedd för stora kärror, släpvagnar 
med boggiframvagn och dollys försedda med dragögla [18]. 

Detta är den utvalda produkten som examensarbetet omfattar. Den är idealisk eftersom 
den dels säljs i stora volymer och dels för att de ingående delarnas konstruktion är 
snarlika de övriga kopplingssorterna.  

Teknisk data koppling VBG 795V

Specifikation:

Detaljnr: 09-052000

Prestandavärden:

D: 290kN

D-värdet är ett referensvärde för 
horisontella krafter mellan lastbil och 
släpvagn.

Dc: 145kN

Dc-värdet är ett referensvärde för horisontella krafter mellan lastbil och släpfordon med 
stel dragstång (kärra).  

Egenvikt: 57kg

EU kopplingsklass: S

4.3 Ingående produkter i kopplingar

Kopplingen är uppbyggd av ett flertal ingående produkter, de flesta av artiklarna 
tillverkas på VBG Produkter medan andra mindre artiklar köps in och monteras ihop till 

Figur 5. Koppling VBG 795V



VBG Produkter AB

21

en färdig koppling. Denna rapport omfattar endast de ingående produkter till koppling 
som tillverkas på företaget.

Här nedan ges en enkel beskrivning av de ingående produkterna till koppling samt vad 
som sker vid bearbetning av dessa.

Överhålsbussning och underhålsbussning

Råmaterialet anländer som genomborrat stångmaterial till företaget från leverantör. Det 
kapas, svarvas, märks och härdas i en avancerad automationscell. Konstruktionsmässigt 
skiljer sig bussningssorterna, men bearbetningsmetoderna för dessa är lika. 

Okuma heter svarvmaskinen, där största delen av bearbetningen sker. Detta tas upp mer 
ingående i kapitel 4.6 eftersom bussningscellen är den utvalda processen för 
ställtidsreduktion.   

Kopplingsbult

Råmaterialet anländer i form av stång som kapas till rätt längd, svarvas, märks och 
härdas. Kopplingsbulten tillverkas i samma produktionscell som de ovannämnda 
bussningarna. Bearbetningsmetoderna för kopplingsbulten är densamma, men 
konstruktionen skiljer sig. 

Figur 7. Kopplingsbult från råämne till den är färdigbearbetad

Figur 6. Bussning från råämne till de är färdigbearbetade
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Dragbalkshylsa

Råmaterialet anländer som gjutet ämne. Det bearbetas i en maskin som är av märket 
SMT. Denna maskin har fyra axlar med övre och undre revolver och är också utrustad 
med en dubbdocka med drivna verktyg i övre revolver. 

Det gjutna godset lastas på en pallett som har plats för tjugo stycken dragbalkshylsor. 
Efter att detaljerna lastats på palletten placeras denna på en taktbana, därefter bearbetas 
detaljerna genom borrning, invändig plansvarvning och utvändig plansvarvning. 
Slutligen skickas detaljerna till ytbehandling för målning varefter de monteras och 
lagras i pallställ. 

Kopplingsbygel

Denna ingående produkt anländer som gjutet gods och bearbetas i en maskin som är av 
märket SMT. Palletten som man lastar på i maskin klarar av sex stycken 
kopplingsbyglar vilket innebär att det kan lastas på sammanlagt tolv åt gången på 
taktbanan. Efter detta borras, svarvas, gängas och mäts kopplingsbygeln innan den 
skickas till nästföljande operation.    

Efterföljande operation utförs av en maskin som är av märket Sajo och har plats för två 
stycken fixturer. Bearbetningen som utförs är borrning, fräsning och gängning. 

Slutligen monteras en överhålsbussning, underhålsbussning och kopplingsbygel ihop 
separat vid en monteringsstation. Bussningens syfte vid denna montering är att låsa 
fångmunnen som görs med hjälp av ett pressverktyg.  

Figur 8. Dragbalkshylsa från råämne & till den är färdigbearbetad 
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Figur 11. Mekanismhus som råämne 

Fångmun

Denna detalj anländer som gjutet gods till en maskin som är av märket Sajo. Maskinen 
är utrustad med en fixtur som har plats för två stycken detaljer. Bearbetningen sker i 
form av fräsning, borrning och arborrning.

Mekanismhus

Gjutet gods är råmaterialet för denna ingående artikel. Bearbetningen sker i en 
fleropsmaskin som är av märket Makino. De bearbetningar som utförs i denna maskin är
planfräsning, arborrning, borrning och gängning. Detta utförs av tretton olika verktyg.

Maskinen är utrustad med två fixturer, en på varje sida. Fixturen har plats för åtta 
detaljer var. Efter bearbetning trumlas dessa detaljer, detta görs för att ta bort grader. 
Mekanismhuset säljs också som reservdel till kund.

Figur 9. Kopplingsbygel från råämne till den är färdigbearbetad

Figur 10. Fångmun från råämne till den är färdigbearbetad
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Balkdistansbrickor

Plåt är det råmaterial som bearbetas i denna maskin som är av märket Trumf. 
Bearbetningen av balkdistansbrickorna sker med hjälp av laserteknik. Plåtens tjocklek 
avgör hur mycket som kan lastas på plåtportalen, det går även att kombinera olika 
tjocklekar. Därefter transporteras plåtmaterialet på en försörjningsvagn och plockas upp 
av ”lyftmastern” och placeras i maskin för bearbetning. 

Efter det att balkdistansbrickorna skurits fram förflyttas dessa med hjälp av en plåtportal 
utrustad med sugkoppar och läggs på en utplockningsvagn. Där plockar operatören upp 
de färdigtillverkade detaljerna. 

4.4 Verkstadslayout och flöden

VBG Produkters tillverkningsstruktur är uppbyggd enligt produktverkstad, som beskrivs 
mera ingående i kapitel 3.9. Tillverkningsupplägget av produkten kopplingar är ett 
parallellflöde. Den styrande faktorn är vilken kopplingssort det är störst efterfrågan på. 
Därför är det ytterst viktigt att alla maskiner inom flödet fungerar utan avbrott. Eftersom 
produktionsstopp p.g.a. flaskhalsar är slöseri med tid och pengar. Vissa kundorderstyrda 
artiklar tillverkas, men de är få i förhållande till de behovsstyrda. 

Figur 13. Balkdistansbricka från råämne till den är färdigbearbetad

Figur 12. Mekanismhus färdigbearbetad
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Parallellflöden är betydligt svårare att planera än traditionella serieflöde. Därför är det 
viktigt att man har så erfaren och kompetent personal som möjligt som kan handskas 
med detta.

I figur 14 nedan visas ett flödesschema (se bilaga B) över VBG Produkters tillverkning 
för koppling VBG 795V. Det hela börjar med att de olika råmaterialen transporteras till 
maskin för första operationen i varje led. I alla delprocesser utom för överhålsbussning, 
underhålsbussning och kopplingsbygel är nästföljande operation ytbehandling. 

Ytbehandlingsavdelningen arbetar både med företagets egna artiklar och externa 
kunder. En av de större kunderna är Brink AB. 

Montering sker i samtliga delprocesser utom för balkdistansbrickor. Efter detta lagras 
artiklarna i väntan på slutmontering av koppling. 

De mellanlager som finns medtagna i figur 14 används av flera kopplingssorter och inte 
enbart för koppling VBG 795V. Produktionslayouten för kopplingsverkstaden är 
bifogad i bilaga C.
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4.5 Orderprocess av kopplingar

Vid orderhantering har VBG Produkter tre olika huvudtyper av kunder: säljbolag, 
importörer och OEM-kunder. Man har en leveranssäkerhet som motsvarar 97 % och 
ledtiden för en kundorder är satt till 24 timmar. Figuren nedan illustrerar väldigt tydligt 
hur hela orderprocessen (se bilaga D) på VBG produkter är uppbyggd samt hur den 
genomförs.

4.6 Bussningscell

I bussningscellen sker bearbetning av de ingående produkterna överhålsbussning, 
underhålsbussning och kopplingsbult.

Denna produktionscell består av en kapningsstation, svarvstation, mätstation, 
märkningsstation, robotstation och slutligen en härdningsstation. Cellen i sig är 
komplex eftersom den har en hög grad av automatisering. Därför är viktigt att alla 
ingående delprocesser fungerar, detta för att uppnå en hög grad av maskinutnyttjande 
och produktivitet. 

Då tillverkning av en annan artikel ska utföras t.ex. byte från en bussning till en 
kopplingsbult måste en omställning av samtliga delprocesser i denna cell utföras.  

Figur 16. Ingående delprocesser i bussningscell; A: Kapningsstation, B: 
Svarvstation (Okuma), C: Mätningsstation, D: Märkningsstation, 
E: Robotstation & F: Härdningsstation

Figur 15. Orderprocessen på VBG Produkter
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Kapningsstation

Råämnet kommer antingen som homogent eller genomborrat stångmaterial, beroende på 
om det är bussningar eller kopplingsbultar som skall tillverkas. Detta hämtas av 
operatör från lagringsplats, placeras i stångmagasinet och kapas till rätt längd. 
Stångmaterialet för bussningarna har dimensionen 80mm och för kopplingsbulten 
60mm.

                                        

Svarvstation 

Maskinen är av märket Okuma. Den består av två spindlar som har fyra axlar med övre 
och undre revolver. Den är utrustad med s.k. c-axel vilket innebär att operatören har 
möjligheten att positionera chucken, detta är en fördel vid avancerad bearbetning. 

Bearbetningen som utförs i denna maskin är längdsvarvning och plansvarvning. Vid 
bearbetning sker även en automatisk dockning mellan spindlarna, syftet är att 
bearbetningen skall ske effektivare.

Figur 17. Bild på kapningsstationen

Figur 18. Svarvstationen av märket Okuma
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Mätstation

Denna station är enkelt uppbyggd och utför kontrollmätning endast av kopplingsbultar. 
Om kopplingsbulten är godkänd transporterar portalroboten detaljen till 
”lämnarstation”.

Mätning av de båda bussningssorterna sker genom den mätprob som svarvmaskinen är 
utrustad med. Om mätvärdet är inom målvärdet kompenseras det automatisk, om 
mätvärdet ligger utanför stoppas maskinen och operatören måste kassera detaljen. 
Därefter kompenseras värdet manuellt inför nästa körning.   

Märkningsstation

Märkningen är automatiserad och sker på samtliga produkter med hjälp av ett märkstift. 
Märkprogrammet är anpassat efter detalj d.v.s. om det är en bussning eller 
kopplingsbult som skall märkas. Samtliga detaljer märks med artikelnummer och datum 
oavsett artikel. En ABB-robot förflyttar produkten från ”lämnarstation” till 
märkningsstation. 

Robotstation

Som det tidigare nämnts är bussningscellen utrustad med en ABB-robot. Denna 
förflyttar detaljen från ”lämnarstation” till märkningsstation, från märkningsstation till 
härdningsstation. Slutligen placeras den färdigtillverkade produkten på en pall.

Figur 20. ABB-robot

Figur 19. Märkningsstationen som märker med 
hjälp av ett märkstift
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Härdningsstation

Härdningsmaskinen är slutstationen i denna cell där härdning av samtliga artiklar utförs. 
För varje artikel som härdas finns en unik induktor och fixtur. Därför måste operatören 
byta dessa vid omställning från en bussningssort till en kopplingsbult och vice versa. 
Det är viktigt att härdningen av produkten sker ordentligt. Detta kontrolleras genom att 
förstadetaljen av varje sats kapas för att se om ”härdbilden” är korrekt enligt ritning.  

5 Resultat och diskussion

5.1 Reducering av kapitalbindning i mellanlager

Eftersom det är önskvärt att reducera kapitalbindningen i de mellanlager som VBG 
Produkter har för slutmontering av kopplingar, bör man efterstäva att hålla så låga 
lagernivåer som möjligt. 

I de fall förbrukningen blir större än vad man räknat med kommer materialbrist uppstå, 
mitt antagande är att detta är en osäkerhet som företaget garderar sig med hjälp av större 
säkerhetslager. Det är inte bara förbrukningen som är osäker. Även ledtiden från 
beställning till leverans varierar och försenade leveranser kan ställa till lika stora 
problem som oväntat stor förbrukning. 

Två andra faktorer som kan bidra till ökat säkerhetslager är saldofel och 
leveransosäkerhet. Med saldofel menas att man i en verksamhet inte har exakt koll på 
hur stort lagret är vid en viss tidpunkt. Ju högre leveransosäkerheten är desto större 
säkerhetslager behövs.     

VBG Produkter har i dagsläget en leveranssäkerhet på 97 % och man arbetar vidare för 
att kunna höja denna till 100 %.

Med hjälp av tidsrelaterade och kapitalrelaterade nyckeltal samt ett flödesschema (se 
bilaga B) för de ingående processerna inom tillverkningen av kopplingar skapades en 
bild av nuläget på företaget. De data som presenteras i detta förslag är framtagna ur det 

Figur 21. Till vänster fixturbordet och till höger induktorn
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interna MPS-systemet som heter IFS. Detta förslag går ut på dimensionering av 
säkerhetslager som riktar sig mot samtliga ingående artiklar till produkten koppling. 

Dimensionering av säkerhetslager 

Detta förslag omfattar endast dimensionering av säkerhetslager och ej orderkvantiteter. 
Samtliga säkerhetslager som finns medtaget i bilaga E fördelas mellan ett flertal 
kopplingar och inte endast för koppling VBG 795V. För att se hur hela resonemanget 
för detta förslag är genomtänkt och framtaget, utgör medtagna diagram (figur 22-24 
samt bilaga E-I) en bra utgångspunkt för att skapa förståelse för läsaren.
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Förslag

De värden som är medtagna i detta förslag är grundade på produktionsdata som är 
representativa för hela kopplingssortimentet. Om det utförs en reducering av 
säkerhetslager för de ingående artiklarna minskas kapitalbindning i mellanlager för 
samtliga ingående produkter till koppling. Denna reducering bidrar till att kortare 
genomloppstider uppnås. 

Förslaget går ut på att VBG Produkter reducerar samtliga säkerhetslager för de ingående 
artiklarna. Som tidigare nämnts är förslaget och antagandet grundat på den information 
som erhölls från det interna MPS-systemet IFS (2005 års tillverkning). Här nedan 
redovisas detta förslag. 

Figur 22. Medellagernivå för ingående artiklar
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Förslag

Ingående artiklar 
reservdelsförsäljning

Ingående artiklar ej 
reservdelsförsäljning

Balkdistansbricka (4mm) Dragbalkshylsa (bearbetning)

Upplägg av ingående artikel 
Underhålsbussning

Balkdistansbricka (10mm) Dragbalkshylsa (montering)

Överhålsbussning Kopplingsbygel

Mekanismhus Bygel med fångmun

Kopplingsbult

Mekanismhus
Mekanism (montering)
Koppling (montering)

Kommentar: Förslaget går ut 
på att för de artiklar som det 
sker en reservdelsförsäljning 
av skall VBG Produkter ha ett 
säkerhetslager som motsvarar 
1,5 veckas förbrukning.  Denna 
förbrukning är framtagen för 
att skapa en jämn fördelning 
mellan ingående artiklarna i 
förhållande till motsvarande 
artikels genomloppstid. 

Kommentar: Förslaget går ut 
på att de för artiklar det ej sker 
en reservdelsförsäljning av 
skall VBG Produkter ha ett 
säkerhetslager som motsvarar 
1 veckas förbrukning. Denna 
förbrukning har grundats på 
2005 års förbrukning samt 
motsvarande genomloppstider.

Kommentar: Eftersom 
härdningen av denna ingående 
artikel ej utförs på företaget 
samt att det sker en 
reservdelsförsäljning av denna 
artikel, är förslaget att VBG 
Produkter skall ha en 
säkerhetslager som motsvarar
2 veckors tillverkning 
(förbrukning). 

Tabell 1. Förslag till dimensionering av säkerhetslager

Figur 23. Genomloppstid för ingående artiklar
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Förslag

I dagsläget är den sammanlagda kapitalbindningen för dessa ingående artiklar 2 059 
108kr (se bilaga E), om man genomför detta förslag blir kapitalbindningen enligt mina 
beräkningar istället 1 369 080 kr (se bilaga F). 

5.2 Ställtidsanalys av bussningscell

Huvuduppgiften med detta examensarbete var att identifiera yttre och inre ställtider i 
bussningscell och föreslå vilka reduceringar som kunde genomföras. VBG Produkter 
skall sedan kunna implementera detta förslag i resten av sin produktion av kopplingar.

Eftersom det saknades kunskap om hur cellen i sin helhet var uppbyggd och exakt vad 
som utfördes under en omställning studerades dessa områden noggrant, för att slutligen 
kunna utföra en ställtidsanalys.

Det genomfördes två ställtidsanalyser av denna cell, den första var vid omställning från 
kopplingsbult till underhålsbussning och den andra var vid omställning från 
kopplingsbult till en annan kopplingsbult. 

Den framtagna mallen (se bilaga J) för ställtidsanalys enligt SMED-metoden var det 
material som utnyttjades för att studera vilken aktivitet som utfördes och hur lång tid 
denna aktivitet ifråga tog. Sedan indelades aktiviteterna antingen som internt ställ (då 
maskinen står still) eller externt ställ (då maskinen är i drift).  

Två analyser utfördes en vid omställning från kopplingsbult till underhålsbussning och 
en vid omställning från en kopplingsbult till en annan kopplingsbult. Detta förslag är 
grundat på första omställningen anledningen var främst att denna tog längst tid.

Figur 24. Medellagervärde för ingående artiklar
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Detta förslag är användbart vid båda omställningar eftersom de är snarlika varandra. 
Förslaget presenteras i tabell 2, som visar exakt vilka omställningar som utfördes samt 
förslag till dessa aktiviteter. Den uppskattade förbättringspotentialen till motsvarande 
aktivitet finns också medtaget i denna tabell. Endast de aktiviteter som bedömdes kunna 
förbättras föreslås åtgärdas.  

Nuläge: Förslag:

Aktivitet
Tid 

(min)
Aktivitet

Tid
(min)

1. Intern ställ:
Byte av råmaterial i stångmagasinet.

7 
min

1.
Ett alternativ till detta skulle 
vara att materialet är redan 
framkört och bytt till 
motsvarande artikels 
råmaterial, detta under tiden 
föregående artikels 
bearbetning sker.

Det uppskattade 
förbättringspotentialen av 
detta skulle innebära att 
det skulle inte åtgå någon 
tid alls om gällande 
förslag genomförs.

Tid: 0 min
2. Intern ställ:
Inställning av taktbana

3 
min

2.
Taktbanan är den del av 
cellen som krånglar mest, 
därför rekommenderas 
företaget att se över ett 
alternativ tillvägagångssätt 
för transport av kapad 
råmaterial till svarvmaskin 
(Okuma).

Det uppskattade 
förbättringspotentialen av 
detta är att det skulle inte 
behöva göras någon 
inställning alls om en 
optimal metod skapas 
istället för taktbanan.

Tid: 0 min
3. Intern ställ:
Programmering av kapningsstation.

1
 min

3.
Se till att programmen för 
samtliga artiklar som 
tillverkas i denna maskin är 
färdigskapade oavsett 
vilken artikel det sker en 
omställning mellan.

Förslaget medför inte att 
denna aktivitet kan 
utföras snabbare men 
snarare enklare genom att 
ha en rutin i hur 
programmeringen görs.
Tid: 1 min

4.  Intern säll:
Omriggning av portalrobot.

2
 min

4.
En eventuell 
omkonstruktion till 
portalroboten så att den kan 
tillämpas till samtliga 
artiklar i denna cell.

Det uppskattade 
förbättringspotentialen av 
detta skulle vara att 
denna omriggning inte 
behöver utföras.
Tid: 0 min

5. Intern ställ:
Byte av chuck backar (Okuma).

8
 min

5.
Detta moment underlättas 
om chuck backar vänster 
och höger är framtagna och 
att det sker innan 
omriggning skall utföras, 
detta för att spara tid samt 
att det underlättar för 
operatör.

Det uppskattade 
förbättringspotentialen av 
detta skulle vara att tiden 
för aktiviteten halveras.

Tid: 4 min
6. Intern ställ:
Byte av vändskär (Okuma)

4 
min

6.
Att vändskär som är slitna 
byts ut och inte tid läggs ner 
på att inspektera samtliga 
vändskär, genom detta 
sparas mer tid till övrig 
omställning.

Det uppskattade 
förbättringspotentialen 
för denna aktivitet är att 
det kan ske en halvering 
av tiden som det tar för 
utförandet.
Tid: 2 min

Tabell 2. Ställtidsanalys bussningscell
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7. Intern ställ:
Omriggning av ABB-robot

2 
min

7.
Om det skapas 
förutsättningar för att 
gripklossarna inte behöver 
bytas utan omkonstrueras så 
att kan utnyttjas till samtliga 
artiklar. 

Det uppskattade 
förbättringspotentialen 
för detta skulle bli att 
denna omriggning kan tas 
bort helt.

Tid: 0 min
8. Intern ställ
Omriggning av härdningsmaskin.

6 
min

8.
Om det kan skapas 
förutsättningar som innebär 
att induktor och fixtur kan 
vara en och samma för 
samtliga artiklar skulle det 
inte behövas en omriggning 
alls.

Det uppskattade 
förbättringspotentialen 
resultera i att denna 
aktivitet kan tas bort helt.

Tid: 0 min
9. Internt ställ:
Inläsning av samtliga program i bussningscell.

9
min

9.
Detta kan utföras 
effektivare genom att 
programmen läses in en viss 
ordning. Förslaget är: 1. 
Svarvmaskin 2. Portalrobot 
3. Märkningsstation 4. 
ABB-robot 5. 
Härdningsmaskin. 

Det uppskattade 
förbättringspotentialen 
för denna aktivitet antas 
kunna halveras.

Tid: 4.5 min
10. Externt ställ:
Provkörning av förstadetalj.

3
min

10.

11. Externt Ställ:
Kontrollmätning av förstadetalj enligt ritning.

3
min

11.

12. Externt ställ:
Provkörning av härdningsmaskin.

1
min

12.

13. Externt Ställ
Kontrollmätning av krympmått.

1 min
13.

14. Externt ställ
Kontrollmätning av diametermått (Okuma) enligt 
ritning.

2
min

14.

15. Externt ställ:
Klyvning av förstadetalj.

12 min

15.
Tidsmässigt så var denna 
aktivitet den som tog längst 
tid, även om detta är ett 
externt ställ rekommenderas 
VBG Produkter ta fram ett 
alternativt metod för 
klyvning av förstadetalj. 
Dessutom krävde denna 
aktivitet ständig 
övervakande av operatör. 

Den uppskattade 
förbättringspotentialen 
för denna aktivitet antas 
kunna halveras i 
förhållande till den tid 
aktiviteten tar i dagsläget.

Tid: 6 min
16. Externt ställ:
Slipning av kapade förstadetalj.

1
min

16.

17. Externt ställ: 
Etsning av kapad detalj.

1
min

17.

18. Externt ställ:
Kontrollmätning av ”härdbild” för förstadetalj 
enligt ritning.

1
min

18.

19. Externt ställ:
Kontrollmätning av hårdhet.

2
min

19.

20. Externt ställ:
Provkörning av märkning för förstadetalj.

5
min

20.
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Viktigt är att VBG Produkter utnyttjar förslaget som en riktlinje eftersom det krävs ett 
flertal analyser innan man uppnått det mest optimala tillvägagångssättet för kortare 
ställtid. Av denna analys som genomfördes bestod 45 % av inre ställ och 55 % av yttre 
ställ. Vissa inre ställ gick ej att omvandla till yttre ställ. Den totala ställtiden för 
omställning av hela bussningscellen från kopplingsbult till underhålsbussning tog 74 
minuter och i operationslistan är den utsatta ställtiden för detta arbete 60 minuter. 

Detta förslag i form av ställtidsanalys av bussningscell tydliggör exakt var VBG 
Produkter skall lägga ner arbete för att förbättra denna process. De förslag som 
presenterats i tabellen ovan är rekommendationer till aktiviteter. Ett komplement till 
detta förslag skulle vara att utnyttja två personer vid omställning mellan olika artiklar, 
detta skulle minska ställtiden ytterligare.

5.3 Omställning av bussningscell med två personer

Detta förslag grundar sig på att två personer genomför omställning mellan de tre 
ingående artiklar som tillverkas i bussningscellen (kopplingsbult, överhålsbussning och 
underhålsbussning). Meningen är att detta skall bidra till att de olika aktiviteterna kan 
fördelas och detta i sin tur skall minska ställtiden. Tabellen nedan är ett förslag till hur 
denna fördelning kan se ut.

Nuläge: Förslag:

Aktivitet
Tid 

(min)
Operatör 1 Operatör 2

1. Intern ställ:
Byte av råmaterial i stångmagasinet.

7 1.

2. Intern ställ:
Inställning av taktbana

3 2.

3. Intern ställ:
Programmering av kapningsstation.

1 3.

4.  Intern säll:
Omriggning av portalrobot.

2 1.

5. Intern ställ:
Byte av chuck backar (Okuma).

8 2.

6. Intern ställ:
Byte av vändskär (Okuma)

4 3.

7. Intern ställ:
Omriggning av ABB-robot

2 4.

8. Intern ställ
Omriggning av härdningsmaskin.

6 5.

9. Internt ställ:
Inläsning av samtliga program i bussningscell.

9 6.

10. Externt ställ:
Provkörning av förstadetalj.

3 4.

11. Externt Ställ:
Kontrollmätning av förstadetalj enligt ritning.

3 7.

12. Externt ställ:
Provkörning av härdningsmaskin.

1 5.

13. Externt Ställ
Kontrollmätning av krympmått.

1 6.

Tabell 3. Förslag till parallell omställning
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5.4 Ställtidsreducering genom SMED-metoden

Detta förslag går ut på att VBG Produkter tillämpar SMED-metoden på samtliga 
maskiner som ingår i produktion av kopplingar. Ju fler inblandade maskiner som finns 
inom ett flöde desto större blir vinsten med att aktivt reducera omställningstiden.  

Förutsättningen för att detta skall fungera är att VBG Produkter sätter ihop en 
arbetsgrupp bestående av produktionstekniker, operatörer och produktionsledare på 
företaget. Genom detta uppnås ett brett kompetensspektrum. Denna arbetsgrupp skall 
aktivt jobba med begreppet SMED och implementera det i produktion.

Om VBG Produkter genomför rekommenderade steg i nedanstående förslag kommer 
genomloppstider och ställtider bli kortare och företaget blir samtidigt effektivare. 

Steg 1

 Utför ett inledande ställ och dokumentera tillvägagångssättet av den utvalda 
processen. Stör ej operatör, anteckna istället frågorna och ställ de senare. Alla 
deltar i studien med papper och penna till hands. Skriv rent arbetsflödet  lista 
med tider.

Steg 2

Granska den dokumenterade metodiken och:

 Eliminera slöseri (waste).

 Identifiera internt respektive externt ställ.

 Omvandla justering till inställning.

 Indela stället i lämpliga moment. Kan ordningen ske på ett annorlunda sätt, 
utföras parallellt, plockas bort, nyttja flera operatörer är frågeställningar som 
måste ställas. 

14. Externt ställ
Kontrollmätning av diametermått (Okuma) enligt 
ritning.

2 8.

15. Externt ställ:
Klyvning av förstadetalj.

12 7.

16. Externt ställ:
Slipning av kapade förstadetalj.

1 8.

17. Externt ställ: 
Etsning av kapad detalj.

1 9.

18. Externt ställ:
Kontrollmätning av ”härdbild” för förstadetalj 
enligt ritning.

1 10.

19. Externt ställ:
Kontrollmätning av hårdhet.

2 11.

20. Externt ställ:
Provkörning av märkning för förstadetalj.

5 9.

Total tid för respektive operatör: 38 min 36 min
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Tillämpa brainstormingmetoden för att kunna komma på lämpliga åtgärder och nya 
idéer inom den tillsatta arbetsgruppen!

Steg 3

 Definiera ett nytt arbetssätt enligt föregående steg. 

 Skriv en arbetsinstruktion i formen före – under - efter ställ. 

 Utbilda operatörerna i det nya arbetssättet. 

 Genomför ett nytt ställ. Studera detta ställ på samma sätt som tidigare.

Steg 4

 Avsluta alltid veckan med att göra en utförlig och lättförstålig 
omställningsinstruktion.

 Använd gärna digitalkamera och bilder.

 Använd checklistor.

Steg 5

 Skapa underlag för ställtidsuppföljning.

Finns produktionstavla skall den anslås och operatörer skall utbildas i hur den skall 
skötas.

5.5 Standardiserat arbetssätt i bussningscell

I framtiden skall endast tillverkning av kopplingsbult i bussningscellen ske och ej som i 
dagsläget både bussningar och kopplingsbult. Detta innebär att de omställningar som 
görs är från en kopplingsbult till en annan kopplingsbult. Det i sin tur underlättar en hel 
del för operatörerna eftersom dessa artiklar inte skiljer sig mycket åt, vilket leder till att 
ställtiden blir kortare vid omställning. 

Förslaget som framtagits för att uppnå ett mer standardiserat arbetssätt är att båda 
operatörerna skall följa en och samma tillvägagångssätt vid omställning från en 
kopplingsbult till en annan kopplingsbult. Därför grundar sig detta förslag på 
föregående förbättringsåtgärd, att den tillsatta gruppen noggrant skall studera 
bussningscellen och utföra en arbetsrutin för denna cell och därefter implementera detta 
tankesätt i samtliga processer i produktion av koppling. 

En typisk arbetsinstruktion vid omställning av bussningscell kan innehålla följande 
moment:

1. Byte av material (inladdning av nytt råmaterial i stångmagasinet).

2. Justering av taktbanan för anpassning till stångmaterialets .

3. Programmering av kapningsstationen.
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4. Start av taktbana (så att det finns kapat material färdigt vid start av process).

5. Omriggning av portal.

6. Byte av chuck backar.

7. Byte av vändskär.

8. Omriggning av ABB-robot.

9. Omriggning av härdningsmaskin (byte av fixtur och induktor beroende på 
vilket arbete som skall utföras).

10. Inläsning av samtliga program (svarvprogram, märkningsprogram, 
robotprogram och härdningsprogram).

11. Provkörning av förstadetalj.

12. Kontrollmätning av förstdetalj.

13.  Provkörning härdning.

14. Kontrollmätning av krympmått. 

15. Klyvning av förstadetalj.

16. Slipning av kapad förstadetalj. 

17. Etsning av kapad förstadetalj.

18. Kontrollmätning av härdbild.

19. Provkörning av märkningsstation.

6 Slutsats

Ett mål som VBG Produkter har är att kunna minska kapitalbindningen i mellanlager för 
slutmontering av kopplingar. De resultat och rekommendationer som detta arbete lett 
fram till uppfyller detta mål. 

De antaganden som gjordes i förslaget för reducering av kapitalbindning är att de 
lagernivåer som VBG Produkter har i mellanlager framförallt beror på förbrukningen, 
leveransosäkerheten, saldofel och höga ledtider. 

Genom att minska säkerhetslagret enligt förslaget i rapporten frigörs kapital.

Den föreslagna reduceringen av de mellanlagren för samtliga ingående artiklar skulle 
leda till minskning av genomloppstider samt lagerhållningskostnader. Större 
mellanlager anses inte tillföra något värde enligt de 7 slöserierna se kapitel 3.7.

Då det gäller ställtidseffektivisering utfördes två ställtidsanalyser enligt SMED-
metoden. Denna cell är komplex och av aktiviteterna som identifierades under denna 
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analys bestod 55 % av inre ställtid d.v.s. att maskinen stod stilla under själva 
omställningen. 

Eftersom VBG Produkter håller på att investera i nya maskiner för tillvekning av 
kopplingar är detta förslag fördelaktigt att genomföra på dessa maskiner samt 
naturligtvis även de som redan finns i produktion. 

Förändringar bör kunna ske utan att större investeringar är nödvändiga. Detta bidrar 
också till kortare ställtider och ett mer standardiserat arbetssätt för operatörer uppnås, 
samtidigt minskar risken för flaskhalsar i produktion.

Ställtidsreducering är en del av Lean production och denna filosofi tillämpas på VBG 
Produkter. Företagets fokus har dock inte varit så stort på detta område, men 
förhoppningen är att detta projekt skall kunna bidra till att detta förändras. 

En annan sak som uppmärksammades var att ställtiden vid omställning från 
kopplingsbult till överhålsbussning var den totala ställtiden en hel del högre än den 
utsatta på operationslistan. Eftersom företaget baserar sin prissättning på det utförda 
arbetet är det viktigt att ställtiderna är korrekta. Detta är ännu en anledning till varför 
VBG Produkter rekommenderas att genomföra ställtidsreduceringar enligt SMED-
metoden i samtliga maskiner.

Minskad ställtid innebär att man får ökad produktionstid och/eller möjlighet att utföra 
fler omställningar. Fler omställningar medför mindre orderkvantiteter (vid oförändrad 
totalvolym), kortare genomloppstid, mindre produkter i arbete och slutligen minskad 
kapitalbindning.

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete

Följande rekommendationer till fortsatt arbete har definierats för VBG Produkter: 

1. Att utarbeta ett flödesschema på samtliga produktsorter som VBG Produkter i 
dagsläget tillverkar och identifiera eventuella brister och se vilka förbättringar 
som kan implementeras för att kunna hindra dessa från att uppstå igen.

2. Se till att samtliga operatörer och produktionstekniker blir utbildade i SMED-
metoden för att aktivt kunna jobba och utföra förändringar.

3. Att nyckeltalen som presenterats i denna rapport (se bilaga E & F) följs upp och 
redovisas till berörd personal. Att VBG Produkter använder och tillämpar detta 
verktyg i större omfattning inom tillverkning.

4. Se om orderkvantiteten med hjälp av Wilsonformeln (EOQ) kan optimeras för 
att minska kostnaden ytterligare.   
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7.3 Intervjuer och muntliga källor

     Namn: Arbetsuppgift:     Företag:

Mats Larsson Produktionschef VBG Produkter [2005-12-19]

Lars Petterson Arbetsledare VBG Produkter [2005-12-19]

Bengt Axelsson Arbetsledare VBG Produkter [2005-12-19]

Jonas Östman Beredning VBG Produkter [2005-12-20]

Jan Gustafsson Beredning VBG Produkter [2005-12-20]

Mikael Johansson Produktionstekniker VBG Produkter [2005-12-20]

Per-Henrik Persson Produktionstekniker VBG Produkter [2005-12-21]

Michael Jakobsson Operatör VBG Produkter [2005-12-21]

Mattias Jakobsson Operatör VBG Produkter [2005-12-21]

Bo Carlsson Operatör VBG Produkter [2005-12-22]

Jörgen Brodin Operatör VBG Produkter [2005-12-22]

Jörgen Gustavsson Operatör VBG Produkter [2005-12-23]

Mats Olsson Operatör VBG Produkter [2005-12-23]

Daniel Andersson Chef Ständiga förbättringar Bahco Metal Saws [2005-12-19]
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Ronny Svensson Processingenjör Saab Automobile AB [2005-01-10]
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Bilaga A

A Intervjufrågor 
Produktion:

1. Vad är din roll på företaget?

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

3. Hur upplever du samarbetet mellan dig (som produktionstekniker) och operatörerna 
fungerar?

4. Vilka förändringar kan göras i arbetssättet för att underlätta för operatörerna?

(Exempel något som kan utföras annorlunda eller bättre)

Logistik:

5. Vad betyder begreppet logistik för dig?

6. Vilken del av dina arbetsuppgifter anser du kan kopplas till detta begrepp?

Ställtid:

7. Hur kopplar du begreppet ställtid i förhållande till produktion (på VBG)? 

8. Har du på något sätt arbetat mer djupgående med just detta (ställtider)?

9. (På vilket sätt gjordes detta?)

Ledning:

10. Hur fungerar samarbetet mellan dig och din chef?

11. Upplever du att möjligheten med att kunna komma med egna förslag finns? 

12. Upplever du att dina förslag och tankar har något genomslag?

Ständiga förbättringar:

13. Hur har du igenom ditt arbete kommit i kontakt med förbättringsarbete?

14. Tycker du att du har möjligheter att kunna påverka arbetet med förbättringsarbete?

15. Vad kan utföras bättre enligt din åsikt för att arbeta mer förebyggande inom ditt 
arbetsområde?

16. Vad anser du att ni på VBG Produkter är unika med?

Kvalitet:

17. Vad är kvalitet för dig?  

18. Hur har du arbetat mer ingående inom detta område?

Förbättringsarbete:
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Bilaga A

(Dessa frågor berör endast Lars Petterson)

18 Har ni något förbättringsarbete på företaget?

19. Hur tillämpas/genomförs det?

20. Sker det några kontinuerliga uppföljningar av detta?

21. Hur har du kunnat arbeta vidare med detta?

Framtiden

22. Hur tror du VBG Produkter kommer att utvecklas under de kommande 5 åren?

Övriga åsikter:

23. Är det något övrig du skulle vilja påpeka eller vilja tillägga?

24. Produktionen på VBG Produkter är det något som du tycker är utmärkande i 
förhållande till andra företag?
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Bilaga B

B Flödesschema kopplingar

Laser
84310

Ytbehandling
91200

Dragbalkshylsa
Montering

42570
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Okuma
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SMT
43210
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Balkdistansbricka (10mm)
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Överhålsbussning

Okuma
42220

Härdning
11004

Underhålsbussning

Kopplingsbygel

Sajo
43450

Bearbetning 
fångmun &
Montering

Mekhusmaskin
45420
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42220

Montering av 
mekanismer

45560

Mekanismhus

Kopplingsbult

44560
Slutmontering 

Av
Kopplingar
09-052000

RITAD AV

Kishan Sisodia HTU

=

=

=

Lager

Operation

Utlånad 
Operation

= Transport

Ytbehandling
91200

Ytbehandling
91200

Ytbehandling
91200

Ytbehandling
91200

Ytbehandling
91200

= Ytbehandling

Centrallager

45B

43D

45B

44J

43D

44C

45B

44H

44B

44C

Plåt

Plåt

Gjut

Gjut

Gjut

Gjut

Stång

Stål

2,18v

4,78v

1,93v

1,43v

= Genomloppstid

1,79v

LOH= 24 ggr/år

LOH= 11 ggr/år

LOH= 27 ggr/år

LOH= 36 ggr/år

LOH= 29 ggr/år

Flödesschema
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Bilaga C

C Layout kopplingsverkstaden

         Maskin:           Bearbetning av:
A: Bussningscell Bussningar & Kopplingsbult
B: SMT Dragbalkshylsa & Kopplingsbygel
C: Sajo Fångmun och Kopplingsbygel
D: Makino Mekanismhus
E: Montering mekanismer
F: Slutmontering kopplingar
G: Makino (nyinköpt) Mekanismhus & Lyftarmar
H: Lyftaxelcell (skall köpas) Lyftaxlar & Slitringar
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Bilaga D

D Orderprocess kopplingar

Säljbolag

Importörer

OEM-kunder

Beställning Ledtid för slutkundsorder är 24 timmar

S       
Order-

mottagning

Marknad
Centrallager
Utleverans

Tillverkning, 
montering 

Leverantörer, 
tillverkning

Inköp, VBG

Avtal,   
prognoser,  

ev beställning

Slutkunder

Kanban-kort 
Lastbärare

Kanban-kort

9 st 
produktions-
grupper

Material 
Komponenter

Lastbärare med 
produkter

Inknappad order 
Plocklista



VBG Produkter AB

Bilaga E

E Nuläge ingående artiklar

Värden
Artikel Planerat       

Säkerhetslager Orderkvantitet  Värde 

Beräknad      
Medellagernivå 

Beräknad          
Medellagervärde

Förbrukning               
vecka

Beräknad              
Genomloppstid

Beräknad                     
LOH/år

Balkdistansbricka (4mm) 500 506       14,40 kr 753                 10 843 kr 346 2,18 24
Balkdistansbricka (10mm) 440 220       26,04 kr 550                 14 322 kr 115 4,78 11
Dragbalkshylsa (bea) 192 32     387,87 kr 208                 80 677 kr 116 1,79 29
 Dragbalkshylsa (mon) 192 32     538,82 kr 208               112 075 kr 108 1,93 27
Överhålsbussning 350 350     145,20 kr 525                 76 230 kr 219 2,40 22
Underhålsbussning 800 350       93,85 kr 975                 91 504 kr 222 4,39 12
Kopplingsbygel 240 24     695,47 kr 252               175 258 kr 134 1,88 28
Bygel med fångmun 192 16  1 743,92 kr 200               348 784 kr 112 1,79 29
Kopplingsbult 480 120     146,15 kr 540                 78 921 kr 196 2,76 19
Mekanismhus 640 72     280,50 kr 676               189 618 kr 236 2,86 18
Mekanism (mon) 160 32     847,16 kr 176               149 100 kr 123 1,43 36

Koppling (mon) 200 10  3 569,64 kr 205               731 776 kr 102 2,01 26

Den totala kapitalbindningen beräknas till 2 059 108 kr.

Medellagernivå, MLN= SL + (Q/2)    [antal]

Medellagervärde, MLV= (värde/artikel) x MLN    [kr]

Förbrukning/vecka enligt uppföljning dec-05.    

Genomloppstid, GLT= MLN / (Förbruk/v)    [antal veckor]

Lageromsättningshastighet, LOH= 52/GLT    [ggr/år]
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Bilaga F

F Förslag ingående artiklar

Värden
Artikel Planerat 

Säkerhetslager Orderkvantitet  Värde 

Beräknad      
Medellagernivå 

Beräknad          
Medellagervärde

Förbrukning               
vecka

Beräknad              
Genomloppstid

Beräknad               
LOH/år

Balkdistansbricka (4mm) 500 506       14,40 kr 753                 10 843 kr 346 2,18 24

Balkdistansbricka (10mm) 173 220       26,04 kr 283                  7 369 kr 115 2,46 21

Dragbalkshylsa (bea) 116 32     387,87 kr 132                 51 199 kr 116 1,14 46

 Dragbalkshylsa (mon) 108 32     538,82 kr 124                 66 814 kr 108 1,15 45

Överhålsbussning 329 350     145,20 kr 504                 73 181 kr 219 2,30 23

Underhålsbussning 444 350       93,85 kr 619                 58 093 kr 222 2,79 19

Kopplingsbygel 201 24     695,47 kr 213               148 135 kr 134 1,59 33

Bygel med fångmun 168 16  1 743,92 kr 176               306 930 kr 112 1,57 33

Kopplingsbult 196 120     146,15 kr 256                 37 414 kr 196 1,31 40

Mekanismhus 354 72     280,50 kr 390               109 395 kr 236 1,65 31

Mekanism (mon) 123 32     847,16 kr 139               117 755 kr 123 1,13 46

Koppling (mon) 102 10  3 569,64 kr 107               381 951 kr 102 1,05 50

Medellagernivå, MLN= SL + (Q/2)    [antal]

Medellagervärde, MLV= (värde/artikel) x MLN    [kr]

Förbrukning/vecka enligt uppföljning dec-05.    

Genomloppstid, GLT= MLN / (Förbruk/v)    [antal veckor]

Lageromsättningshastighet, LOH= 52/GLT    [ggr/år]

Den totala kapitalbindningen beräknas till 1 369 080kr.
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Bilaga G

G Förslag medellagernivå 
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Bilaga H

H Förslag genomloppstid
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Bilaga I

I Förslag medellagervärde
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Bilaga J

J Mall ställtidsanalys         

Maskinen står still

Aktivitet Tid

1.

2.

3.

4.

5.

Maskinen är i drift

Aktivitet Tid

1.

2.

3.

4.

5.



VBG Produkter AB

Bilaga K

K Layout bussningscell

Ingående delprocesser i bussningscell
A: Kapningsstation
B: Svarvstation (Okuma)
C: Mätningsstation
D: Märkningsstation
E: Robotstation
F: Härdningsstation
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Bilaga L

L Kanbanflöde kopplingar

Bult och
bussningar

Komponent-
grupper

Infästning
Komp.gr.

Bygel-
grupper

Mekhus-
gruppen

Montering
koppling

Marknad
ord.avd. Kund

Ledtid

Lager

3 dygn 3 dygn 1 dygn 12/24 timmar


