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Förord 
Med detta examensarbete slutförs vår utbildning på maskiningenjörsprogrammet med 
inriktning konstruktion och produktion, som studerats på Högskolan i Halmstad. Arbetet har 
utförts under perioden januari till maj år 2008 på Halmstadbelägna företaget Tooling Support 
Halmstad AB. Arbetet har varit intressant och skapat en insikt i det verkliga arbetslivet inom 
produktionsområdet. Vi hoppas att vårt arbete hjälpt företaget med deras problem. 
 
Examensarbetet har innefattat att arbeta med områden såsom värdeflöde, orderhantering och 
ställtidsreducering. Vi vill tacka Göran Blom, Morgan Hansson på TSH AB för deras 
hjälpsamhet och samarbetsvänliga inställning, även Joakim Sandberg som varit vår 
handledare på företaget, för ett bra samarbete och positivt bemötande. Operatörerna i line 435 
som instruerat oss i hur deras dagliga arbete sköts skall även de tackas och slutligen vill vi 
rikta ett stort tack till vår handledare på högskolan, Lars G. Johansson, för allt stöd och 
handledning under arbetets gång. 
 
Halmstad, maj 2008 
 
 
 
___________________    ___________________ 
 
Mattias Augustsson    Dejan Mirosavljevic
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Abstract  
Nowdays an efficient production is critical to achieve for companies competing on the market 
for steel cutting tools. One of such companies is Halmstad based Tooling Support Halmstad 
AB that manufactures threading-taps, threading-dies and parting off tools, towards a 
centralized warehouse in Schiedam, Holland.  
 
The large amount of different products, approximately 2500 is a big contributor to the 
problem along with a new order system that creates a demand of low setup times.  Previously 
the company was forwarded orders through quarter based prognoses which enabled planning 
of the production over a longer time span. Currently the newer order system ZENIT is in use 
and the company thereby gets their orders weekly. This type of customer orders effects the 
production in terms of weekly orders having a variety of different products, which in turn 
creates a larger amount of setup work that prolongs the lead times even further. The purpose 
of this project has been to survey the present production in the end manufacturing state of the 
thread taps in order to come up with improvement proposals which will lead to a more 
flexible production and less sensitive to irregular demand.  
 
The factory consists of several production lines. Our work has been limited to the end 
manufacturing state of the thread taps in one of the 9 production lines, line 435. Based on the 
limitation our work has followed the production and order use of thread taps from the local 
storage to precisely before the wash. 
 
Value stream mapping and the SMED-method has been useful during the work process. With 
these tools proposals have been generated towards a production flow with a divided lead time 
compared to the current state and a decreased setup-time by 26%. 
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Sammanfattning 
Effektivitet i produktionen är i dag kritiskt att uppnå för företag som vill konkurrera på 
marknaden för skärande verktyg. Ett sådant företag är Halmstadbelägna företaget Tooling 
Support Halmstad AB som tillverkar gängtappar, gängsnitt och stickstål mot ett centrallager i 
Schiedam, Holland.  
 
Problematiken finns i en stor produktflora på ca 2500 artiklar och ett nytt beställningssystem 
som ställer krav på låg ledtid. I ett tidigare skede fick företaget beställningar via 
kvartalsprognoser och kunde därefter lägga upp produktionen av sitt sortiment under en 
längre period. Idag har beställningssystemet ZENIT införts och därmed får TSH AB sina 
order veckovis. Denna typ av kundorderbeställning gör att veckoorderna har varierande typer 
av artiklar, detta skapar ett dilemma pga. större antal omställningsarbeten vilket i sin tur ökar 
ledtiden. Syftet med arbetet har varit att kartlägga färdigtillverkningen utav gängtappar och 
målet har varit att generera förbättringsförslag i line 435 för att säkerställa en mer flexibel 
produktion som är mindre känslig för oregelbunden efterfrågan.  
 
Fabriken består utav ett antal produktionslinjer, såkallade liner. Vårat arbete har avgränsats 
till färdigtillverkningen av gängtappar i en utav de sju produktionslinjerna, line 435. Det 
innebär att vi har studerat gängtapparnas väg från att en order släpps i datorsystemet till och 
med att den sista slipoperationen har slutförts.  
 
Värdeflödesanalys och SMED-metoden har varit användbara verktyg under arbetsgången. 
Efter insamlandet av relevant data och studier av material- och informationsflödena i linen har 
vi genererat förslag på ett framtida förbättrat flöde som enligt våra beräkningar skall resultera 
i halverad ledtid och en ställtidsreducering på 26 %. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Toolings Support  Halmstad AB (TSH) är ett av dotterbolagen inom Sandvikkoncernen. TSH 
ingår i affärsområdet Tooling och består av två operativa enheter. Den ena är säljenheten, som 
har till uppgift att marknadsföra samt sälja varumärket Dormers produktprogram i de nordiska 
länderna. Den andra delen är produktionsenheten, där all tillverkning av gängverktyg till ett 
antal olika varumärken sker.  
Produktionsenheten som idag har en produktflora av ca 2500 olika artiklar har som sina 
viktigaste övergripande mål att kostnadseffektivt (hög produktivitet, låg kapitalbindning) 
hålla en hög leveransservice (hög lagertillgänglighet, korta ledtider) och kvalitet på sina 
produkter ( låga kvalitetsbristkostnader, kassationer, reklamationer).  

 

1.2 Problembeskrivning 
Ledningen på produktionsenheten på TSH anser att fokus måste läggas på att skapa ett mer 
flexibelt och smidigt produktionsflöde i färdigtillverkningen av gängtappar. Det som 
komplicerar produktionsstyrningsprocessen och gör den komplex är bredden i sortimentet. 
Artiklarna som idag uppgår till ca 2500 stycken befinner sig i olika faser av produktlivscykeln 
och är även uppdelade i a, b, c, och d-artiklar efter deras efterfrågan hos kunderna. A och b – 
artiklarna förekommer relativt ofta och i stora volymer, medan c och d-artiklarna inte är lika 
frekventa och därför svårare att hantera. De små serierna av c och d-artiklar leder till många 
och långvariga ställ som inte adderar någon värdeskapande tid till produkten.  
 
Problematiken grundar sig i företagets sätt att jobba mot deras centrallager. På TSH har man 
fram till i vintras fått kvartalsvis prognoser på volymen av de artiklar som skall tillverkas. 
Eftersom volym var förutbestämd kunde man planera produktionen och styra denna så att 
man körde alla artiklar av samma slag efter varandra. På detta sätt sparades tid på ställ och 
kalibrering av maskinerna. När man kom upp i efterfrågad volym skickades de färdiga 
gängtapparna till centrallagret. Där lagrades produkterna till dess att en kund skickade en 
order. 
 
Emellertid har detta ändrats och man har gått över till en mer kundorderstyrd produktion. 
Införandet av ZENIT – systemet gör att prognoserna nu kommer i form av kundbeställningar, 
med endast några veckors framförhållning. Det innebär att när man på TSH får en beställning 
så finns det redan en kund till den efterfrågade artikeln och dess volym. Konsekvensen av 
detta blir att man måste gå ifrån det gamla arbetssättet med att masstilverka en och samma 
produkt för att försäkra sej om att den finns i lager när beställningen kommer, till att istället 
tillverka produkter mot beställningar. 
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Att arbeta mot en fluktuerande efterfrågan och med en kortare tidshorisont ställer större krav 
på produktionssystemet och dess förmåga att anpassa sej. För att uppnå detta måste det satsas 
resurser på att i första hand eliminera olika former av slöserier och skapa ett flöde som 
minimerar ledtiderna.  

 

1.3 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att kartlägga färdigtillverkningen på TSH och analysera de möjligheter som 
finns för att göra den mer flexibel och mindre känslig för oregelbunden efterfrågan, samtidigt 
som de övergripande uppsatta målen om kostandseffektivitet och leveransservice beaktas. 
Övergången till det nya ordersystemet skall uppmärksammas vid undersökningen. 
 
Målet med examensarbetet är att det skall utmynna i förslag till förbättringar av metoder och 
rutiner i färdigtillverkningen, med speciell inriktning på produktionen i line 435. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har fått avgränsa  oss till enbart färdigtillverkningen av gängtappar i line 435. Detta 
innebär att vi i princip följer gängtappen från TSH´s ämneslager till dess att gängtappen är 
spår-, gäng-, och fasslipad och står färdig för nästa moment som ligger utanför 
färdigtillverkningen.  

 

1.5 Företagsbeskrivning 
Tooling Support Halmstad AB (före detta Dormer Tools) ingår i Sandvikkoncernen. 
Koncerner är uppdelad i tre undergrupper där TSH ingår i den som kallas för Tooling. För att 
vara än mer specifik delas Tooling in i tre kategorier där TSH faller in under Round Tools.  
Fastän fabriken har bytt namn till Tooling Support Halmstad AB så heter varumärket 
fortfarande Dormer. Dormer är dock inte Sandviks enda varumärke i Round Tools  
segmentet, utan där finns ett halvdussin olika varumärken till, som alla ägs av Sandvik.  
Dormers produktion sker i tre olika länder, Sverige (Halmstad), Brasilien (Sao Paolo) och 
Italien (Milano). På fabriken i Halmstad jobbar i dagsläget ca 200 personer och omsättningen 
för år 2005 låg på 320 miljoner SEK. 
Huvuddelen av produktionen som sker i Halmstad är tillverkning av gängtappar, gängsnitt 
och stickstål, där gängtappar är den dominerande produkten. TSH tillverkar alla sina 
gängtappar i kända standarder som ISO ( europeiska standarden), DIN (tyska standarden) och 
ANSI (amerikanska standarden) och solid hårdmetall samt snabbstål är det vanligast 
förekommande tillverkningsmaterialet. Relevant fakta är att TSH tillverkar 4,5 miljoner 
ämnen (som färdigtillverkas i systerfabrikerna) och 2,2 miljoner gängtappar per år. Beroende 
på den marknadsmässiga efterfrågan delas produkterna i A,B,C,D, artiklar, där de senare är 
lågfrekventa. 
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Huvuddelen av de produkter som tillverkas I Halmstad blir kvar i landet, då Sverige är en stor 
marknad för produkter av det här slaget. Av de produkter som går på export hamnar största 
delen i Finland, tätt följt av Norge och Danmark. Innan produkterna kan säljas  måste de 
lagerföras i Sandviks centrallager som ligger I Schiedam, Nederländerna. 

 
 

 
Figur 1. Översikt av Sandvikkoncernen  

 

1.6 Kort om produktionsflödet på TSH 
Allt material som är nödvändigt för att hålla produktionen vid liv finns i ett förråd. När en 
arbetsorder skrivs ut hämtas det material i förrådet för att mjukbearbetas. I den fasen ingår en 
process där ursprungsämnena kapas, midjan på gängtappen slipas till samt fyrkanten på 
gängtappens ovansida skapas. Processen kallas centerlesslipning. I nästa moment hamnar 
ämnena på ett mellanlager som utgörs av ett högt torn, ett s.k. paternosterverk. En del av 
produkterna säljs härifrån till andra tillverkare av samma produkt. Den resterande delen 
hamnar på TSH´s slutbearbetning, som vi kommer att kartlägga i vårt examensarbete. På 
slutbearbetningen behandlas ämnena genom att spårslipas, gängslipas och fasslipas. Efter 
tvättning, ytbehandling, märkning och paketering skickas de färdiga gängtapparna till 
centrallagret i Holland.  
 

1.7 Disposition 
Arbetet är uppbyggt på så vis att kapitel ett skall ge läsaren grundlig information om 
examensarbetet. Där finns både en beskrivning av problemet som är grund för rapporten,  
samt en företagspresentation. 

Sandvik 

Tooling Mining 

Construction 
Material 

Technology 

Round Tools Coromant Hard Materials 

Dormer 
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Andra kapitlet behandlar metoden och tillvägagångssättet som examensarbetet baseras på. 
 
Kapitel tre innehåller enbart teori, hämtad från böcker, rapporter, artiklar och internetsidor. 
Den teoretiska referensramen innehåller enbart teori som är väsentlig för det ämne som 
rapporten behandlar.  
 
Kapitel fyra är en nulägesbeskrivning av situationen på TSH som beskriver de olika 
momenten av tillverkningen samt de problem finns. 
 
Femte kapitlet tar upp resultatet av våra studier och kartläggningen av TSH.  
 
Analys och diskussion återfinns i kapitel sex. Vi reflekterar över månaderna som har ägnats åt 
att förverkliga detta arbete samt ger våra åsikter över slutresultatet. 
 
Referenserna återfinns i kapitel sju och längst bak i arbetet finns bilagorna.   
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2 Metod 

 

2.1 Forskningsansats 
Vår examensarbete har vi från första början klassat som en utredning. Den ståndpunkten 
bekräftas av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), som skriver att en utredning utgår från 
givna direktiv. Sådana har vi fått i samråd med vår uppdragsgivare, Göran Blom. Vidare 
förklarar samma författaren att utredningen skall göras i konsultation med personer och 
handledare som kommer att påverkas av utredningens resultat. Arbetet har till stor del gjorts 
på plats på TSH, där observationer och diskussioner med operatörerna samt handledarna har 
gjorts kontinuerligt. Slutligen måste även arbetets resultat lösa i förväg definierade problem 
för att få klassas som en utredning. Författarna anser att de resultat och förslag som har 
presenterats definitivt kan användas för att lösa flödes och planeringsproblemen på TSH. 

 

2.2 Kvalitativ och  kvantitativ metod 
Ett examensarbete bygger på insamlad data och fakta som med teorin sedan knyts samman till 
en analys och slutligen ett resultat. När man samlar in information kan man göra det på två 
olika sätt, kvalitativt och/eller kvantitativt. Jacobsen (2002) förklarar att det inte går att säga 
att en av metoderna är bättre än den andra, istället är det problemställningen som avgör vilken 
metod som lämpar sig bäst.  
Den kvantitativa metoden utmärker sig på så vis att resultatet oftast återges i tal ( procent, 
antal) och att frågeformuläret innehåller fasta svarsalternativ som undersökaren i förväg har 
definierat (Jacobsen, 2002). Exempel kan vara insamling av dokument som påvisar 
lagersaldo, maskinbeläggning eller en undersökning där 25 % av de anställda tycker att det 
nya arbetssättet inte har effektiviserat arbetet.  
 
Den kvalitativa metoden är mer fri och innehåller inga förutbestämda svarsalternativ. 
Tillämpningen av metoden sker genom helt öppna samtal mellan respondenten och 
undersökaren (Jacobsen, 2002). Resultatet av undersökningen återges i text och är därför mer 
vikt åt detaljer och det unika hos varje uppgiftslämnare. Exempel på kvalitativa 
undersökningar kan vara intervjuer eller enkäter där uppgiftslämnaren fritt får svara hur ett 
arbetsmoment skall utföras eller vad som är viktigast för trivsel på arbetsplatsen. 
 
Jacobsen (2002) betonar vikten av att inte föreställa sig de två metoderna som varandras 
motsatser. Hans beskrivning är att de kvalitativa och kvantitativa metoderna istället skall ses 
som två ändpunkter på en horisontell linje. 
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Öppet samtal,  Intervju med delvis fasta         Frågeformulär med ute- 
ev. knutet till ett tema. frågor/formulär med öppna         slutande fasta svars- 
  frågor.          alternativ. 

Figur 2. Kvalitativ respektive kvantitativ metod (Jacobsen, 2002) 

 
 
En blandning av de två metoderna för med sig två saker, dels kan man hämma några av de 
nackdelar som de medför att använda de var för sig och dessutom kan man anpassa sin 
undersökning efter ett visst projekt och rådande omständigheter.  
 
Vi har i det här examensarbete använt oss av en kombination av de två nämnda metoderna.  
Den kvantitativa metoden har använts för att kartlägga verktygsställen, artikelfloran, samt vid 
värdeflödesanalysen. För att utföra nulägesbeskrivningen har vi använt oss av den kvalitativa 
metoden.  

 

2.3 Datainsamling 
I arbetets början arbetet på TSH skedde den mesta datainsamlingen genom observationer och 
samtal med anställda. Vi ansåg att det tillvägagångssättet var det som lämpade sig bäst för att 
snabbt förstå processerna i produktionsverkstaden på TSH. För att göra nulägesanalysen 
samlades även information in från företagets affärssystem, Movex.  

 

2.4 Primär- och sekundär data 
När man samlar in information talar man om primär- och sekundärdata. Jacobsen (2002) 
skiljer på dessa två på så vis att primärdata är den information som samlas in direkt från 
källan medan sekundärdata är information som redan har samlats in av någon tidigare. 
Primärdata samlas för att analysera ett specifikt problem genom intervjuer, observationer eller 
frågeformulär.  
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig, ofta insamlad för andra projekt av 
andra forskare. Den här sortens data delas även in i kvalitativ och kvantitativ. Genom att 
studera berättelser och historier samlar man in kvalitativ sekundärdata medan den kvantitativa 
samlas in genom att undersöka befintliga resultat av undersökningar, statistik, räkenskaper 
och dylikt ( Jacobsen, 2002). 
Samma författare framhåller vikten av att vara källkritisk vid analys av data som inte är 
insamlad i första hand. För att minimera risken för användning av felaktig information 



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

7 

rekommenderar Jacobsen (2002) att man kombinerar primär- och sekundärdata. På så sätt kan 
de verifiera varandra och felaktig information kan strykas.  
 
Vi har använt oss av primärdata vid intervjuer som har genomförts med personalen i 
verkstaden samt tjänstemännen på TSH. Samma typ av datainsamling har skett när vi har 
observerat och bekantat oss med processerna och de olika momenten i produktionen. 
Sekundärdatan består av en värdeflödesanalys som är genomförd av en produktionsansvarig 
på TSH, listor och prognoser som produktionsplaneraren har försett oss med, lagersaldon, 
tillverkningsvolymer samt diverse andra mätningar som har gjorts i verkstaden.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett begrepp som beskriver hur väl man mäter det man planerar att mäta. Eriksson 
och Wiedersheim (2001)  påpekar att det inte spelar någon roll hur bra instrumentet eller 
tillvägagångssättet är vid mätningen, om inte rätt sak mäts.  
För att få en accepterad validitetsnivå på examensarbetet har författarna använt sig av  
intervjuer, diskussioner, mätningar och observationer.  
 
När man talar om mätningens noggrannhet brukar man använda begreppet reliabilitet. Genom 
att låta metoden vara fri och obunden gentemot användaren av metoden och de undersökta 
enheterna, menar Eriksson och Wiedersheim (2001) att en hög reliabilitet erhålls.  
Arbetets reliabilitet har författarna tillgodosett genom att observationer och samtal med 
operatörerna har skett vid olika tidpunkter. Diskussioner har förts och frågor har ställts till 
operatörer i de bägge skiften.  

 

2.6 Arbetsgång 
Under examensarbetets upptakt fick vi en rundvandring av produktionschefen, tillika 
uppdragsgivare på TSH, Göran Blom, som i korta drag förklara de processer som ingår i 
framställningen av gängtappar. Därefter spenderade vi tre heldagar ute i produktion för att få 
bättre förståelse och en mer detaljerad bild av hur tillverkningen sker. Redan här hade 
insamlingen av relevant teori och litteratur inletts och rapporten började ta sin form. 
 
I samråd med vår tilldelade handledare, Joakim Sandberg togs det fram riktlinjer för arbetet. 
Det bestämdes att vi skulle koncentrera oss på att generera förbättringsförslag till line 435.  
 
Datainsamlingen av cykeltider och produktionsvolymer påbörjades. En kartläggning av 
nuvarande värdeflöde gjordes och samtal med operatörerna resulterade i att deras åsikter om 
flödet reflekterades.  
 
Så snart den rådande produktionssituationen i linen var beskriven inleddes arbetet med att 
generera ett nytt, bättre flöde som skulle korta ledtiden i linen.  
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Lagerstorlekarna mättes upp och cykeltider studerades. För att inte förbise någonting i 
rapporten har den skrivits fortlöpande med besöken på TSH och arbetet med värdeflödena.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Lean 
Lean Production, som kan översättas till resurseffektiv produktion är från början (uttrycket 
uppstod i boken ”The Machine That Changed The World” av Womack, Jones och Roos, 
1988) en översättning av det världskända Toyota Production System. Lean produktion innebär 
en produktionsfilosofi som sätter fokus på att eliminera allt som inte är värdeadderande i 
värdekedjan, att reducera slöseri och addera värde. Lean syftar på att skapa delaktighet hos 
alla delaktiga och att skapa trygghet på arbetsplatsen. (Bicheno, 2007) 
 
Slöseri i produktionen kan innebära: 
 

• Överproduktion 
• Väntan  
• Onödiga rörelser 
• Transport 
• Felaktiga processer 
• Lager 
• Defekter 
• Outnyttjat humankapital 

 
Ett företag som arbetar enligt Lean filosofin bör ha mångkunniga arbetare på alla plan i 
organisationen. För att uppnå processer utan slöseri är det upp till företaget och dess ledning 
att genom olika tekniker undersöka processernas lämplighet och duglighet. Idealet för Lean 
production är enstyckstillverkning genom produktionsutjämning, synkronisering och 
lättöverskådliga layouter. Nedskärning av slöserier och minimering av ställtider resulterar i 
korta genomloppstider.(Bellgran & Säfsten, 2005) 

 

3.2 Detaljerat om de olika slöserierna 

3.2.1 Överproduktion 
Detta sägs vara det största slöseriet eftersom det lägger grunden för så många andra typer av 
problem. Bichenos (2007) definition av överproduktion är att tillverka för mycket, för tidigt 
eller för säkerhets skull. Idén med Lean är att tillverka exakt vad som krävs, i rätt tid och utan 
kvalitets brister. Överproduktion motverkar det önskvärda jämna flödet i produktionen, det 
bidrar även till onödigt lång ledtid och lagertid. Resultatet av överproduktion blir ofta att fel 
inte upptäcks i tid, produkter framställs med bristande kvalité och att arbetstempot påverkas 
negativt. Överproduktion är även en stor bidragande faktor till PIA (produkter i arbete). 
(Bicheno, 2007) 
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3.2.2 Väntan 
Andra typen och även den näst värsta formen av slöseri är väntan. Väntan är enligt Womack 
(2003) en direkt motverkande faktor mot lean filosofins önskan om jämna flöden. En produkt 
som ”befinner sig i vila” kan utsättas för någon värdeadderande aktivitet. Att låta anställda 
vänta för att material eller direktiv saknas är också ett slöseri. Den tiden kan istället användas  
till andra arbetsuppgifter, städning eller utbildning. En ytterliggare viktig aspekt av väntan är 
kopplat till flaskhalstid, ”en förlorad timme vid en flaskhals är en förlorad timme för hela 
fabriken”. (Bicheno, 2007) 

3.2.3 Onödiga rörelser 
Ännu en form av slöseri är onödiga rörelser. För människor handlar det om förhållandet 
mellan ergonomi, kvalitet och produktion samt den tid som går till spillo vid arbetsstationer 
p.g.a. oplanerad layout. Även om det inte är något som lekmannen associerar med produktion 
och kvalitet så påverkas dessa faktorer av att anställda exempelvis måste sträcka på sig, böja 
sig, plocka upp delar, flytta på sig för att kunna se bättre, eller andra sorters onödig 
ansträngning. Toyota som är kända för sin kvalitet ställer höga krav på arbetslivskvalitet och 
uppmuntrar sina anställda till att påpeka faktorer som bidrar till denna sortens slöseri. För 
maskiner bidrar en dålig layout i samband med dagliga aktiviteter till onödiga rörelser, det 
kan exempelvis vara att anställda tvingas gå onödig långa sträckor mellan arbetsplatser. 
(Bicheno, 2007) 

3.2.4 Transport 
Förflyttning av produkter och material på företaget är inte värdeskapande och därmed inte 
något kunden vill betala för, ett slöseri av resurser och tid. Emellertid krävs ändå en viss 
transport av produkter, men den ska alltid vara minimal. För övrigt ökar risken att produkter 
skall skadas desto mer de förflyttas och hanteras. Ett praktiskt hjälpmedel för att komma 
underfund med sådant slöseri är att följa produkternas flödeslängd genom en fabrik, räkna 
antal steg produkterna genomgår även de som inte skapar värde (kartläggning). 
Transportslöseri kan även vara kommunikations avstånd, därför är det smart att lägga 
relaterade avdelningar så nära varandra som möjligt inom företaget. (Bicheno, 2007) 

3.2.5 Felaktiga processer 
Slöseriet med felaktiga processer kan jämställas med att ”använda en hammare som 
nötknäckare”. Att exempelvis välja att investera i en stor maskin istället för flera mindre ökar 
pressen på användning då den maskinen blir en flaskhals om inte produktionen planeras rätt. 
Det ideella är att använda minsta möjliga maskin som klarar av att hantera vad som 
efterfrågas och helst ha sådana maskiner med ledig kapacitet. Detta ställer krav på ett 
långsiktigt perspektiv. Mindre maskiner undgår flaskhalsar och skapar kortare flödeslängder, 
samt underhåll förenklas jämfört med en stor maskin. Underhåll av en stor maskin som 
används vid ett flertal olika processer påverkar hela fabriken då den står still. 
En felfri process ställer krav på korrekta metoder, rätt träning och verktyg, samt naturligtvis 
även korrekta standarder. (Bicheno, 2007) 
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3.2.6 Lager 
Ett företag kräver alltid ett lager, men det skall enbart rymma det yttersta nödvändiga om man 
skall tolka Bicheno (2007). Lager motverkar kvaliteten och produktiviteten. Detta beror på att 
lager har en tendens att öka ledtiderna, förhindra upptäckten av problem samt öka ytbehovet 
på företaget. Extrakostnaden som ett lager bidrar beror på det kapital som binds upp där. 
Tryckande system bidrar ofta till denna typ av slöseri. Tre typer av lager existerar, dessa berör 
följande  

• Råmaterial 
• PIA 
• Färdiga produkter 

Ett lager med färdiga produkter är ofta nödvändigt men ökar risken till att produkterna hinner 
bli för gamla eller omoderna. Råmateriallager kan vara nödvändigt vid leverantörs problem. 
Lager med PIA är dock fullt kontrollerbart av företaget och existera enbart p.g.a. att företaget 
låter det ske. (Bicheno, 2007). Lagring innebär även risker som exempelvis skador vid 
hantering, även är en risk svinn som innebär att varor försvinner i den normala hanteringen. 
ett skäl till det sistnämnda kan vara att man har dålig kontroll på var de är placerade. 
(Oskarsson, Aronsson, Ekdahl 2006). 
 

3.2.7 Defekter 
Defekter, alltså produkter med fel och brister är ett ytterliggare slöseri inom produktion enligt 
Lean. Fel kostar pengar och felen kan delas upp i två delar. Interna fel som innebär skrotning, 
omarbete, försening och dels externa fel som innefattar garanti, reparationer, på-plats-service 
samt kan man se förlorade kunder som en kostnad. Att ständigt arbeta med dessa 
kvalitetsämnen kan spara mycket pengar. Exempelvis kostar det inte mycket pengar att tidigt 
upptäcka ett fel, ändra en konstruktion och omarbeta de få produkter som redan tillverkats 
gentemot att få ändra felaktiga produkter som täcker hela ordern. (Bicheno, 2007) 

3.2.8 Outnyttjat humankapital 
Denna typ av slöseri är inte en utav de kända ”sju slöserierna” men likväl viktigt att 
motarbeta. Ett arbetslag exempelvis, drar stor nytta utav alla medlemmars tankar och idéer 
(humankapital) och inte bara styrelsens. Humankapitalet har ett behov av att frigöras, för att 
göra det möjligt krävs kommunikation som identifierar behoven både från och till ledningen. 
Engagemang och support krävs för att frigöra potentialen hos humankapitalet. Vilket uppifrån 
kan ses som ett hot. En kultur baserad på tillit och ömsesidig respekt är nödvändig för att 
kunna frigöra potentialen och därtill en bra grundläggande utbildning för alla anställda. 
(Bicheno, 2007) 
 

3.3 Leans fem grundpelare 
 
I en artikel på Leanforum (2008) som behandlar Lean, hävdar författaren att massproduktion 
var 1900-talets mest framgångsrika produktionssätt, på samma vis är det troligt att Lean blir 
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lika viktigt för 2000-talet i dagens moderna tider då krav ställs på bland annat ökad kvalité, 
snabba leveranstider och kostnadseffektiv produktion. 
 
Enligt Bicheno (2007) baseras Lean på fem punkter (Lean Thinking) 
 

• Definiera värdet för kunden 
• Identifiera värdeflödet  
• Skapa jämnt flöde utan avbrott 
• Låt kunden ”dra” värde från tillverkaren, kundorderstyrning 
• Sträva efter perfektion, ständiga förbättringar 

 
Dessa fem principer gör det uppenbart att optimering av flödet, som ger värde mot kunden är i 
fokus. De tre mellersta principerna angriper direkt detta medan första och femte kan beskrivas 
som allmänna mål. 

3.3.1 Definiera värdet för kunden 
Bicheno (2007) förklarar att det är efterfrågan som styr alla tillverkare eftersom att ingen kan 
sälja sina produkter om ingen köpare existerar. I sin tur är det kunden som skapar efterfrågan 
och därmed måste producenten undersöka följande. Vilken målgrupp ligger i fokus? Vad är 
det kunden vill ha, när och hur vill de ha det? Eftersom kundernas efterfrågan och önskemål 
kontinuerligt förändras så bör producenten ständigt uppdatera dessa för att vara med i 
förändringsrytmen. P.g.a. ökad konkurrens pressas priset till slutkund och därmed bör Lean 
företag fokusera på hur de kan maximera värdet och hur de skapar det i deras produkter eller 
tjänster. 
Manley (2008) definierar värde som egenskaperna hos den produkt eller tjänst som kunden är 
villig att betala för. 

3.3.2 Identifiera värdeflödet  
Nästa steg efter att värdet är definierat är att identifiera värdeflödet. Värdeflödet innebär hela 
vägen från råmaterialet till slutkunden eller från produktkoncept till marknadslansering. Ett 
bra skäl till att identifiera värdeflödet är för att skapa en förståelse för de olika 
produktfamiljerna och de processer som är associerad med tillverkningen (Bicheno, 2007). 
Företaget kan efteråt börja förstå hur värdeadderande aktiviteter, icke värdeadderande 
aktiviteter och slöseri i processerna påverkar hela flödet till och med leverans till slutkunden. 
För att identifiera dessa aktiviteter föreslår Stephen Manley (2008) att man använder sig utav 
en värdeflödesanalys som verktyg.  

3.3.3 Skapa jämnt flöde utan avbrott 
Nästa princip för Lean är att skapa ett flöde där tillverkningen av en produkt från råmaterial 
till slutprodukt undviker avbrott och förseningar, vilket är slöseri. Om möjligt skall man 
uppnå enstycksflöde i varje process som beskrivs av Bicheno (2007) vilket försäkrar om att 
arbetsflödet flyter jämnt från ett steg i processen till nästa, ett steg i taget. det ökar även 
flexibiliteten och därmed minskas arbetet i processen, onödiga förflyttningar, onödig 
hantering, kvalitets brister och därmed ledtiden.  
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Sträva alltid efter att undvika batcher med köer eller försök att ständigt minska dem genom att 
ta bort hindren som orsakar de. En gyllene regel enligt Stalk och Houts – ”Försena aldrig ett 
värdeskapande steg till förmån för ett icke värdeskapande steg, även om det ibland är 
nödvändigt”. Det är då effektivare att ta dessa steg parallellt med varandra. Att alltid följa den 
ursprungliga strategin (visionen) och inte avvika kommer att hjälpa i kampen för ett bra flöde.  
(Bicheno, 2007) 

3.3.4 Kundorderstyrning 
 
Dragande 
Fördelar: Överproduktion elimineras, förbättrat flöde i processerna, inget behov av 
mellanlager. 
Nackdelar: Planering försvåras. 
 
Den fjärde principen kallas för kundorderstyrning vilket förenklat är att låta kunden ”dra” 
värde från tillverkaren. Pull, eller dragande system, innebär att man har kort reaktionstid för 
förändringar i efterfrågan och att man aldrig producerar mer än vad som krävs då den verkliga 
efterfrågan från kunden styr tillverkningen (Bicheno, 2007) . Kundorderstyrning med så kallat 
dragande system skall implementeras i hela kedjan från planering till tillverkning till och med 
slutprodukt för att minska osäkerheten hos de delaktiga vad angår kundens behov. Manley 
(2008) föreslår användning av verktyg så som Kanban, för att underlätta kundorderstyrning på 
praktisk nivå. Kanbankort fungerar som en kommunikation mellan kundens order och 
tillverkningsprocesserna. Dessa kort följer med flödet från råmaterial tills produkten är färdig 
för leverans och ger kontinuerlig information till berörda arbetare om vad som behöver 
tillverkas.(Bicheno, 2007) 
 
Tryckande 
Fördelar: Lättare planering, kan lägga upp tillverknings strategin lång tid i förväg, Hög 
maskinbeläggning. 
Nackdelar: Kapital binds i buffertlager, hög risk för överproduktion/underproduktion. 
 
Motsatsen till ett dragande system är ett tryckande sådant. Företaget måste sträva efter att 
frångå ett sådant system, då det aldrig kommer att leda till kundorderstyrning. När en  
produktionsplan är fastställd ”trycks” artiklarna fram genom produktionen från början till slut. 
Med detta menas att man producerar utan hänsyn till det egentliga kundbehovet. Planen följs 
upp och om störningar skulle uppkomma tas dessa upp av buffertlager (Bellgran & Säfsten, 
2005). Tillverkningen sker i stora batcher och leder till hög maskinbeläggning. Tryckande 
systems ursprung kommer från massproduktionen och är inte ideellt i samband med Lean 
filosofin men det förekommer dock fortfarande på flertalet företag än idag.  
. 
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3.3.5 Sträva efter perfektion, ständiga förbättring ar 
Sista principen består av att ta till vara på de förbättringar som skapats med föregående steg 
och standardisera dessa för att se till att problemen från förr inte återkommer (Manley, 2008). 
När dessa steg är inarbetade bör perfektion kännas relativt nära. Perfektion handlar inte bara 
om kvalitet, det handlar om att tillverka exakt det kunden vill ha, precis när det efterfrågas, till 
ett rimligt pris och med ett minimum av slöseri. 
För att underlätta arbetet med kontinuerlig förbättring, kan PDCA-cirkeln vara lämplig. Ett 
företags framgång kommer inte vara länge om de inte är förberedda på förändring och måste 
alltid fråga sig om det inte exempelvis finns ett bättre sätt att tillverka sina produkter på. Med 
PDCA-cirkeln förenklas sådana beslut eftersom man kontinuerligt återkommer till vad man 
planenligt beslutat och genomfört och därifrån återigen agerar till dess att det inte går att bli 
bättre (vilket man sällan åstadkommer i praktiken). PDCA står för Plan-Do-Check-Act. 
(Bicheno, 2007) 
 
Plan 
Planera, dock inte bara vad som ska göras utan även kommunikation, omfattning, 
diskussioner, hur man ska uppnå enighet samt målnedbrytning och hur målet i sig ska uppnås. 
Allt för att i förväg förenkla arbetet som skall genomföras. En tidsplan skall läggas upp och 
man ska försöka identifiera begränsningar för förbättringsarbetet i förtid. Rotorsakerna skall 
även identifieras och ”fem varför?” ska ställas. Det sistnämnda innebär att den som har 
uppgiften att eliminera problemet skall ställa sig frågan ”varför?”, fem gånger. Den sista 
gången skall svaret på frågan vara rotorsaken till problemet. (Bicheno, 2007) 
 
Do 
Att genomföra vad som planerats, ofta i en testfas.  
 
Check 
Kontroll av att förbättringen fungerat så som det var tänkt och att arbetet gick som planerat, 
om inte så skall man undersöka anledningar till varför inte och vad för lärdomar man kan 
samla åt sig av erfarenheten. Det är viktigt att komma ihåg att avsätta tid till efterkontroll efter 
att exempelvis ett visst antal cykler har avslutats. En analys skall genomföras som skall visa 
om förbättringen håller i sig eller om fokus på förbättring har trappats ner. I detta stadie bör 
återigen rotorsakerna undersökas och även om det finns några uppenbara problem. (Bicheno, 
2007) 
 
Act 
Översätts till att agera men enligt Bicheno (2007) tolkas det som standardisera. En standard 
innebär den metod som verkar säkrast men inget skall tas för givet om att den är felsäker. Att 
förbättra skall ses som att gå från standardprocedurer till förbättrade standardprocedurer, 
avvikelser från standardprocedurerna vid förbättring kan ses som ett bevis på att förändring 
behövs i nuläget. En fundering på om förbättringarna kommit till användning någon 
annanstans kan är aktuell i detta stadie likaså om det går att förhindra att ursprungsproblemet 
återuppstår. Sista stadiet består av att planera framtida förbättringar för att förbereda nästa 
PDCA-cykel. (Bicheno, 2007) 
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Figur 3. Förklaring av PDCA-cirkeln och hur ständiga förbättringar leder till införande av standarder.  
(Manley, 2008) 

 

3.4 Ledtid 
Ledtid eller L/T som den brukar förkortas i flödessammanhang är den tid en artikel upptar för 
att förflytta sig genom hela flödet av en förädlingsprocess. För att mäta upp detta kan man 
exempelvis markera en artikel och ta tiden från start tills dess att den dyker upp 
färdigbearbetad eller efter de olika delprocesserna. Den totala ledtiden är den sammanlagda 
tiden utav dessa (Rother & Shook, 2004). Ledtid definieras även som tiden från 
behovsinitiering/orderläggning till orderuppfyllelse/mottagande av leverans, enligt Oskarsson, 
Aronsson, Ekdahl (2006). 
En så låg ledtid som möjligt är alltid önskvärt, eftersom en hög ledtid bidrar till att 
tidsintervallet för betalning till leverantör och inbetalning från kund ökar. Detta leder i sin tur 
till en låg lageromsättning och bundet kapital i PIA (produkter i arbete) (Olhager, 2000). 
Den totala tiden vid flertalet efterföljande processer kallas för genomloppstid, kopplat till 
produktionen benämns det produktionsledtid. Mer detaljerat beskrivs det som tiden från ett 
förrådsuttag till inleverans i slutproduktlager eller direktleverans till kund. Alla 
produktionsaktiviteter inkluderas samt den tid material befinner sig i mellanlager, d.v.s. 



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

16 

medräknas även alla artiklar där bearbetning påbörjats men slutprodukten ej är fullkomlig. De 
artiklar som ryms inom föregående definition kallas för produkter i arbete (PIA). 
Ledtidsreducering kan uppnås genom överlappning av operationer. (Olhager, 2000). 
 

3.5 Överlappning av operationer 
Denna metod beskrivs som att delkvantiteter av ett parti transporteras från operation A till 
nästföljande operation B, innan hela partiet färdigbearbetats vid A. Även delleverans av 
enstaka artiklar kan ske efterhand som de blir slutprodukter. Överlappning resulterar i att 
orderns totala genomloppstid reduceras, ytterliggare reduktion kan uppnås m.h.a. förberedd 
synkroniserad uppsättning inför den efterföljande, överlappande operationen. En annan 
positiv effekt av detta är att kötiden mellan operation A och B elimineras. Genomföring av 
överlappande operationer kan medföra till starkt reducerade genomloppstider. Denna 
produktionsprincip är lämpligast att tillämpa vid repetitiv produktion så som i flödesgrupper, 
där korta avstånd gör det möjligt att sammanbinda olika resurser tack vare planering. Den 
negativa aspekten vid överlappning är att antalet transporter ökar, vilket kan leda till att 
transportmedelsbeläggningen ökar. Det kan dock även resultera i en utjämnad beläggning av 
transportbehovet och antalet transporter hålls konstant. En utjämnad beläggning av 
transportmedel kan öka tillgängligheten till transporter, vilket i sin tur leder till en reduktion 
av ledtiden. (Olhager, 2000) 
 

3.6 Kapitalbindning 
Lagerfört material innebär en låsning av resurser, i form av att pengar har spenderats på 
exempelvis råmaterial, komponenter och förädling. Övriga kostnader för lageryta, 
materialhanteringsutrustning och personal, försäkring samt inkurans. Allteftersom förädlingen 
i produktionen fortskrider ökar kapitalbindningen i mellanlager. Den maximala 
kapitalbindningen uppnås i slutproduktlagret eller vid direktleverans till kund. (Olhager, 
2000). Tills dess att produkten är levererad till kund är kapitalet bundet i produktionsflödet . 
Kapitalbindning innebär att möjliga intäkter i form av exempelvis kalkylränta bortfaller 
eftersom den summan inte är frigjord och därmed ej kan investeras i ett bättre alternativ än 
lager (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2006). Kort leveranstider kan åstadkommas  parallellt 
med låg kapitalbindning  i material vid produktion mot kundorder. En låg kapitalbindning i 
produktionen kräver vanligtvis ett lägre och ojämnare resursutnyttjande (Olhager, 2000). 
 

3.7 Takttid 
För att kunna analysera och kartlägga en verksamhet måste man börja med att förstå det 
grundläggande konceptet bakom all regelbundenhet och synkronisering av produktion, det 
som kallas takttid. Takttiden anger rytmen och sätter hastigheten i ett flöde från råvara till 
kund. Bicheno(2007) väljer att definiera takttiden som kvoten mellan den tillgängliga 
arbetstiden (ex under en dag) och den genomsnittliga efterfrågan under en dag. I den 
tillgängliga tiden måste det tas hänsyn till planerade avbrott som kan orsakas av planerat 
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underhåll, raster eller möten. Efterfrågan definieras av Bicheno (2007) som genomsnittlig 
säljhastighet plus förväntad kassation. 
Takttiden är beroende av den efterfrågan som råder på en produkt och måste således justeras 
med förändrade kundbehov. Enligt Bicheno (2007) är det väldigt angeläget att utbilda 
operatörerna så att de förstår takttid och dess betydelse.  
 

3.8 5S 
I dag när många företag strävar efter den magra produktionen är 5S ett av det främsta och 
mest relevanta medlen som måste implementeras i verksamheten för att ta ett viktigt första 
steg mot Lean production. För att kunna slimma sin produktionsverksamhet måste man initialt 
ha ett utgångsläge som man kan gå tillbaka till och jämföra med men man måste även 
fastställa standarder för de olika arbetsmomenten i en produktionslina. Blücher (2004) tar upp 
problematiken som uppkommer när experter skall ta fram de bästa sättet för en operation. Han 
menar att resultatet aldrig kan bli lika bra som i fallet då ett berört operatörsteam tillåts göra 
samma arbete men med stöd av en expert eller produktionstekniker. Stabila och 
standardiserade produktionsmoment åstadkoms av ett systematiskt arbetssätt och där är 5S är 
slagkraftigt verktyg. 
 

• 1S-Sortera. Handlar om att identifiera och kasta bort allt som inte är nödvändigt på 
arbetsplatsen. Det är av yttersta vikt att det här steget återkommer som en regelbunden 
aktivitet.  

• 2S-Strukturera. Allt skall ha sin plats. Material och verktyg placeras i närhet till 
användningsområdet. Undvik personliga verktygslådor, istället skall alla nödvändiga 
verktyg alltid finnas till hands.  

• 3S-städa. Städningen av arbetsplatsen och utrustningen. En god idé är att åsidosätta 
fem minuter i slutet av varje arbetspass till städning så att ordningen hela tiden 
upprätthålls. Förslagsvis kan ett schema upprättas där noteringar görs om vad som är 
rengjort, när det är utfört och av vem. I det tredje S:et ingår även att leta efter 
avvikelser och ta reda på orsaken till dessa.  

• 4S-standardisera. För att lättare identifiera problem och avvikelser är det essentiellt att 
skapa rutiner och standarder för de tre första S:en. Först nu kan införandet av 
standardiserat arbete i processerna påbörjas. 

• 5S-Se till. Allas deltagande är viktigt. Se till så att standarder och rutiner följs, 
genomför regelbunden utvärdering. 

 
 
De två första S:en är de som är lättast att implementera och genomföra medan de tre sista är 
de som ger resultat i produktionen. Många företag går i fällan och tror sej ha infört 5S när de i 
själva verket enbart använder de två första S:en. Varje nytt försök att införa alla 5S:en är 
resursslöseri och därför bör man från början ha en väl utarbetad strategi om vad man vill 
uppnå och vilka resurser som krävs för att genomföra det. 
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3.9 Reduktion av ställtider med SMED metoden 
En av stöttepelarna i Lean-filosofin är SMED (Single Minute Exchange of Die) –metoden 
som behandlar reduktionen av ställtiden. En omställning kan definieras på tre olika sätt, men 
den allmänt erkända definitionen är den som Bicheno (2007) använder. Enligt honom är 
omställningstiden lika med den tid från den sista detaljen i en tillverkningsserie till den första 
godkända detaljen i nästkommande tillverkningsserie.  
 
Mycket av den totala tillgängliga tiden i produktionen utnyttjas inte som värdeskapande tid 
utan slösas istället bort på omställningar, byten av verktyg, underhållsarbeten etc. På många 
håll har de långa stilleståndstiderna blivit accepterade och man tar sig an problematiken 
genom hårt arbete när problemet väl har infunnit sej. Shingo (1999) påtalar vikten av att 
istället koncentrera sig på att i förväg planera och förbereda ett byte, i syfte att göra 
omställningarna effektivare. Möjligheterna att producera mindre partistorlekar, ökad 
flexibilitet samt ökad frekvens är enligt Bicheno (2007) de viktigaste argumenten för att lägga 
ner arbete på ställtidsreducering. 
 
Metoden är uppdelad i åtta steg (Andersson J.1992): 
 

1) Separera inre och yttre ställarbete 
Med yttre arbete menas sådant som kan göras medan maskinen är igång och inre 
arbete beskriver aktiviteter som kan utföras endast då maskinen är avstängd och 
inte utgör någon fara.  

 
 
 

2) Gör om inre ställarbete till yttre 
Allt som går att förbereda medan maskinen är igång resulterar i sparad tid. 
Istället för att vänta på att en maskin skall stanna för att sedan värma gjutformen 
eller provköra NC-programmet kan detta göras i förväg medan maskinen är 
igång. 
 

3) Standardisera 
Stor variation på verktygen skapar problem. Anpassa och standardisera dessa 
(fäste, dimension, form) för att underlätta omställningen. 

. 
 

4) Utforma funktionella fästanordningar 
Stor stigning på bultar och muttrar för att slippa lossa och dra åt i många varv. 
Skall kunna utföras med enkelt handgrepp. 

 
 
 

5) Använd förhandsjusterade fixturer 
Arbetstyckena spänns fast och justeras på extra fixturer vid sidan av 
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maskinen. Hela fixturen byts när maskinen står stilla. 
 

6) I mån av plats runtomkring maskinen, bör parallella operationer utföras av 
flera fixturer vid sidan om maskinen. 

 
7) Eliminera justering 

Utveckla ett system så att verktygen hamnar i rätt läge utan justeringar. Styrpinnar och 
hållare kan vara lämpliga hjälpmedel. 

8) Mekanisera 
Mekanisera så många av de ovan nämnda stegen 

 

 

3.10 Värdeflödesanalys 
 
”Alltid när det finns en produkt för en kund finns det även ett värdeflöde. Utmaningen ligger i 
att kunna se detta flöde” Rother (2004). 
En metod som har sitt ursprung hos Toyota och deras produktionssystem, TPS, är 
värdeflödesanalysen. Genom att i två steg först beskriva det nuvarande tillståndet och därefter 
det framtida (ibland till och med det ideala tillståndet) skall man effektivt åstadkomma 
naturliga flöden, finna och eliminera orsakerna till slöseri samt addera  maximalt med 
värdeökande tid till produktionen. Flödet som nämns är i själva verket tre stycken olika 
sådana: informationsflöde, materialflöde och flöden i mänskliga samt maskinella processer. 
Värdeflödesanalyser belyser enbart de två förstnämnda.  
 
Med värdeflöde menas alla nödvändiga aktiviteter och operationer , både sådana som adderar 
värde till produkten och sådana som inte gör det under hela produktens 
tillverknings/produktutvecklingsprocess (Rother 2004). När man kartlägger ett värdeflöde 
innebär det att man följer produkten uppströms, d.v.s. från kunden till leverantören av 
råvarorna. Att utföra en värdeflödesanalys är inget komplicerat projekt utan snarare tvärt om. 
Det som krävs är enbart papper, penna och ett tidtagarur. Alla processer ritas in i en karta, 
man ställer sej ett antal nyckelfrågor och slutligen ritas en ny bild över det framtida 
förbättrade tillståndet.  
 
Två saker som är viktiga att poängtera är att man måste begränsa sig till en produktfamilj och 
att man i inledande fasen av projektet genast måste utse en ledare som skall ha full kontroll 
och det yttersta ansvaret för förbättrandet av produktfamiljen värdeskapande flöde. 
Denna person är inte samma person som skall utföra flödesanalyserna utan man måste se till 
att det är operatörerna som dagligen har kontakt med produktionen utför analysen.  
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4 Nulägesanalys 
 

4.1 Kort om verkstaden och line 435  
Produktionsverkstaden på TSH är uppdelad i tre avdelningar och dessa skiljer sig åt genom att 
de på olika sätt bidrar till färdigtillverkningen av en gängtapp. De tre delarna som verkstaden 
består av är tillverkningen, tvätten och märkning/paketering.  
Tillverkningsdelen består av sju liner som är uppdelade enligt flödesgruppmodellen. Varje 
line innehåller den maskinutrustning som behövs för att utföra spårning, gängning och fasning 
av ämnet. Enligt Bellgran och Säfsten ( 2005) är flödesgruppmodellen att föredra vid 
tillverkning av ett stort antal produkter och/eller när variationen är stor. En layout över alla 
linerna återfinns som bilaga 1 längst bak i arbetet. 
 
Maskinparken kan beskrivas som en mix av flera olika epoker inom industritillverkning. 
Många av maskinerna är uppemot 30-40 år gamla och relativt enkla i sitt utförande. Då de 
härstammar från massproduktionens tid förfogar de inte över den flexibilitet som idag är så 
önskvärd. Som kontrast till dessa, har investeringar gjorts i nya maskiner på senare år. De nya 
CNC maskinerna med avancerade styrsystem är mycket mer flexibla och precisa. Eftersom 
maskinparken inte är i närheten av en standardisering kan det många gånger uppstå problem 
på planeringsstadiet eftersom maskinernas egenskaper varierar så kraftigt. Om man 
generaliserar det kan man säga att spårmaskinerna är de som är ålderstigna medan gäng och  
fasmaskinerna är modernare.  
 
I line 435 finns det sammanlagt åtta maskiner. Bilaga 1 visar en layout över hela linen. 
De flesta av maskinerna som finns i nederkant på layouten är spårmaskiner av märket Junker, 
alla av modellerna är från 70 talet. Det är i dessa som spåren på en gängtapp slipas. Maskinen 
längst ner till höger kan endast göra rakspår. 
Maskinen längst ut till vänster av märket ITM från början av 90-talet klarar av att göra de tre 
vanligaste spåren, rakspår, spiralspår och gunnosespår. De tre maskinerna i mitten gör rakspår 
samt spiralspår. 
 
I linelayoutens överkant finns tre maskiner. Två stycken modernare maskiner från 2000-talet 
av typen Junker Tapomat 325 CNC samt en SMS från början av 80-talet. Dessa tre utför 
gängslipning samt fasslipning. Den största skillnaden mellan Tapomaterna och SMS:en är 
Tapomatens förmåga att slipa fasen (se bilaga 7) på gängtappen i två olika vinklar.  
 
Det har varit svårt att bestämma hur lång tid de olika operationerna tar. I början fick vi 
uppgifter om att spårsliparna är mycket snabbare än gäng och fasmaskinerna. Detta 
dementerades sedan och vi fick höra det motsatta. För att försäkra oss om att vi är rätt ute tog 
vi fram data ur Movex. Vi skrev ut tiderna för några av de vanligaste tapparna som körs i line 
435 och dessa tider finns i bilaga 2. Ur den framgår det att i det flesta fall så tar de två 
operationerna ungefär lika lång tid, eller att spårslipen är något snabbare.  
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En aspekt där de nya maskinerna inte har någon egentlig fördel gentemot de äldre är 
verktygsbyten och ställarbeten. Tidsmässigt tar en omställning från en produkt till en annan 
ungefär lika lång tid, oavsett vilka maskiner det rör sej om.  

 
Bild 1 – en utav fyra stycken Erwin Junker – Spårslip 
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Bild 2 – ITM – Spårslip 

 
Bild 3 – SMS – Gäng- och Fasslip 
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Bild 4 - Erwin Junker Tapomat 325-02  - Gäng- och Fasslip 

 
Bild 5 – Erwin Junker Tapomat 325 CNC – Gäng- och Fasslip 
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4.2 Planering och tillverkning av gängtappar i line  435 
Tillverkningen i nuläget sköts enligt ett ordersystem. Kvartalsvis får TSH en prognos med 
uppskattad efterfrågan och försäljning för det kommande kvartalet. Utöver det får man 
veckovis ordrar från centrallagret baserat på den befintliga lagernivån. Denna information går 
genom planeringsansvarige på TSH AB som därefter vidarebefordrar arbetsordrarna en gång i 
veckan till datorterminalerna som finns ute i produktionslinerna. Operatörerna i linerna får 
tillgång till orderna via orderhanteringsprogrammet Movex. Allt eftersom produktionen 
fortlöper skriver operatörerna ut nya ordrar. Dessa kategoriseras till passande maskin baserat 
på föregående artikels stigning, fas och dimension, allt för att minska ställtiderna. 
Operatörerna ansvarar själva för vilka order som prioriteras och hanteras. I dagsläget när 
operatörerna har tid, skriver de ut nya order i förväg som därefter hängs upp på en tavla med 
olika hängare för de fem olika spårslipmaskinerna. Detta fungerar som ett internt 
planeringssystem inom linen.  
En order startas av en spårslipoperatör som vid behov ställer om maskinen inför den nya 
artikeln. Materialet hämtas och transporteras sedan av operatören via truck från ämneslagret 
till linen. Materialet som sedan skall bli en färdig gängtapp kallas internt på företaget för 
”ämne”. Fortsättningsvis kommer även vi att använda oss av detta uttryck. 
Samtidigt som ämnet hämtas ut ur ämneslagret, även kallat ”tornet”, börjar ledtiden att ticka.  
Efter spårslipningsprocessen är avslutad, placeras materialet samt tillhörande arbetsorder i ett 
mellanlager. Allt eftersom gängfasoperatören blir färdig hämtar han material och order i 
nämnda mellanlager. Orderordningen bestäms via kommunikation mellan operatörerna. När 
bearbetningen av tappen är gjord i gäng- och fasmaskinen skall några tappar ur varje order 
medeldiameter-mätas, för att säkerställa att den uppfyller kraven på dimension. Efter det 
utförs även en obligatorisk provgängning för att försäkra att gängtappen uppfyller 
funktionskraven.  
De olika stegen i tillverkningsprocessen beskrivs mer ingående under 4.4 

 

4.3 Definition av Gängtapp 
En gängtapp (se bilaga 7) är ett verktyg som används vid industriell bearbetning för invändig 
gängning av hål, dock finns varianter lämpade för hobbybruk. En gängtapp används i 
exempelvis en CNC-maskin. Efter montering av gängtapp och arbetsstycke (med förborrade 
hål) aktiveras bearbetningsprocessen. Gängtappen roterar enligt angivet varvtal och sänks 
därefter ner med en axiell kraft i arbetsstycket och gängar hålet. Beroende på hålets 
utformning och materialet som skall gängas, finns det olika varianter på en gängtapp. 
Exempel på sådana är tappar för genomgående hål, tappar för bottenhål, spåndrivande tappar 
o.s.v.   

4.4 Tillverkning av Gängtapp 
Vid tillverkning av en gängtapp krävs 4 olika operationer. Kapning, midje- och 
fyrkantsbearbetning, spårslipning och gäng- och fasbearbetning (i den ordningen och utan 
hänsyn till ytbehandling/härdning).  
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4.4.1 Kapning 
Råmaterial i stångformat kapas till önskad längd i kapmaskiner.  

4.4.2 Midje- & Fyrkantsbearbetning 
För att kunna fästa en gängtapp i en bearbetande maskin används en fäststandard med 
fyrkantig profil. Denna profil tillverkas i änden av gängtappen med hjälp av en såkallad 
centerlessmaskin. I samma maskin skapas även midjan. Likt kapningen utförs även denna 
operation utanför Line 435. När råmaterialet har kommit så här långt i processen definieras 
det som ”ämne”.   

4.4.3 Spårbearbetning 
Det finns tre typer utav spår: rak, spiral och gunnose. Spåren har funktionen att driva ut spån 
när man gängar hål. Spåren utformas i en spårslipmaskin där ämnet slipas mot en keramisk 
cirkulär platta. Den keramiska plattan är i förväg slipad mot en diamantrulle och får på så vis 
önskad profil. Plattorna slits och med tiden mister de sin form och profil. Därför måste de 
med jämna mellanrum slipas om mot diamantrullen. Slipplattorna roterar och pressas mot 
gängtappen som förs i axiellriktning mot slipplattorna. När man tillverkar gängtappar med 
spiralspår roterar ämnet samtidigt. 

4.4.4 Gäng- och fasbearbetning 
Det som utmärker tillverkningen av gängtappar mot liknande verktyg såsom borr och fräsar är 
gängbearbetningen. Ämnet som redan blivit spårslipat laddas i en gäng- och fasmaskin. 
Ämnet roterar och slipas mot en gängskiva. Med samma princip som spårslipskivorna 
tillverkas gängprofilen på skivan genom slipning mot en diamantrulle. Efter att gängtappen 
har blivit gängad återstår det bara att slipa fasen för att få en färdig gängtapp. Fasen på tappen 
tillverkas genom att en ebonitskiva bearbetar änden på gängtappen och en vinkel mellan den 
första hela gängan och början på spåren uppstår.  

 

4.5 Utförande av ställ 
Den stora produktvariationen på TSH gör att det nästan finns lika många olika sorters ställ 
som produkter. För att begränsa oss en aning har vi valt att undersöka en omställning i den 
maskin som betecknas Junker Tapomat 325 CNC. Omställningen som vi har granskat är av 
den typ som måste göras när man går från en produkt till en annan. Den stora skillnaden 
mellan produkterna  resulterar i att diamantrullen måste bytas och skivan måste slipas till 
önskad profil, samt att laddningssatsen behöver justeras.  
Vi har identifierat de mest tidskrävande stegen under omställningen.  
 
 
Ingen av operatörerna säger sig veta ifall det finns några instruktioner för hur ställ skall 
utföras och således finns det inga standarder som följs. Varje ställ är högst personligt och 
varje anställd utför det enligt egna rutiner.  
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4.5.1 Omställning av en Junker Tapomat 325 CNC 
I vår studie av omställningen på en Junker Tapomat har alla ingående moment dokumenterats 
och dessa finns redovisade i kapitel 5.4.  
Omställningen som tog ca 2 timmar innehöll moment som byte av diamantrulle, byte av 
distansring, inprogrammering av ny data i styrsystemet, inställning av stigningsvinkeln och 
inrivning av skivan.  
 
För att skapa gängorna och fasen på en gängtapp måste tappen slipas mot en skiva. På skivan 
finns en profil som skapas när skivan slipas mot en diamantrulle. Distansringen positionerar 
diamantrullen på rätt avstånd från skivan och den nya profileringen av skivan kan påbörjas, 
detta kallas för inrivning av skivan.  
 
Nedan följer en redovisning av vår studie för ett ställ av en Erwin Junker Tapomat 325 CNC.  
 

4.5.2 Identifiering och mätning av moment under oms tällningsarbete 
 
1. 14.10 – maskinen stannas, start av ställ 
2. 14.13 – verktygsvagn rullas fram 
3. 14.15 – ämnen och arbetsorder letas fram 
4. 14.16 – Ett så likt program som möjligt söks upp i datorns minne 
5. 14.17 – program med samma gängstigning funnet 
6. 14.18 – matar in rätt dimension 
7. 14.19 – diamantrulle plockas fram ur förrådet, samt mätning utförs för att veta hur 

stort avståndet i maskinen skall vara 
8. 14.21 – Inställda parametrar sparas i datorn 
9. 14.25 – lossning av fyrkantshållare 
10. 14.27 – leta verktyg för att modifiera fyrkantshållare, svårt att finna rätt verktyg 
11. 14.31 – kontroll av ny fyrkantshållare mot befintliga tappar 
12. 14.32 – påbörjar montering av fyrkantshållaren 
13. 14.33 – programmerar enligt arbetsordern 
14. 14.38 – lossar 7 st skruvar och tar ut axeln som diamantrullen sitter på 
15. 14.41 – fastsättning av axel och rulle i skruvstäd för att lossa rullen från axeln 
16. 14.43 – letar fram ny distansring, ny rulle värms för att kunna sättas på axeln  
17. 14.45 – den nya rullen sätts tillbaka i maskinen – färdigt 14.48 
18. 14.49 – letar verktyg inför stigningsvinkel inställning 
19. 14.50 – påbörjar inställning av stigningsvinkel – färdig 14.56 
20. 14.57 – rivning av skiva påbörjas 
21. 15.00 – anpassar laddningsrondellen efter tapparnas diameter samt placerar ut ämnen. 

Färdig 15.03. 
22. 15.15 –rivning stannas, operatören är inte här... 
23. 15.16 – operatören gör en snabb kontroll av skivan, behövs ytterliggare bearbetning 
24. 15.18 – rivning helt klar 
25. 15.21 – inställning av skiva mot oljemunstycke, se till så de ej kolliderar 
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26. 15.25 – roboten börjar mata, sköts manuellt på första tappen 
27. 15.29 – första tappen kommer ur maskinen 
28. 15.31 – mätning och kontroll av tapp 
29. 15.44 – mätning är färdig men tappen måste köras om 
30. 15.49 – tappen är klar. mätning utförs 
31. 16.01 – mätningen är godkänd, stället är slutfört 

 
Total tid 1 timme och 51 minuter 
 
 

4.6 Värdeflödesanalys 
När man betraktar det som sker i linen är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur lång tid 
det går mellan att en order aktiveras och att den avslutas. Dock blev vi omedelbart 
informerade av Sandberg och Blom att de hade önskemål om att korta ledtiden för 
tillverkningen av gängtappar i den berörda linen. Det bestämdes att vi skulle rita upp hela 
flödet i en s.k. värdeflödesanalys. Genom att tillämpa metoden fås en total överblick av 
produktens rörelse från leverantör till kund, samt alla ingående moment däremellan.  
 
För att på ett enkelt sätt följa med i förklaringen av flödet finns en ritning med alla ingående 
moment, bifogad som bilaga 3. 
 
Flödets start är de inkommande ordrar som produktionsplaneraren får en gång i veckan från 
ZENIT. ZENIT är det system som sammankopplar produktionsenheten på TSH med 
centrallagret i Schiedam, Holland. Dessa ordrar sorteras av produktionsplaneraren och läggs 
ut i TSH´s egna affärssystem, Movex.  
I varje line finns en datorstation där operatörerna har tillgång till Movex och därifrån planerar 
de själva vad som skall tillverkas och i vilken ordning. Där skrivs en arbetsorder ut och med 
den i handen går en av operatörerna till tornet, där grundämnena finns lagrade. 
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Bild 6 – Datorterminalen i Line 435, på bild: Branko 

Tornet som är helautomatiskt förser operatören med rätt ämne. Ämnena ligger i korgar och 
för att få med sej rätt antal till linen, vägs ämnena upp på en våg som talar om när rätt antal 
ämnen finns i korgen. I linen ställs korgarna bredvid den spårmaskin som man avser använda 
till spårning av ämnena. Innan spåroperationen skapas det ständigt ett mellanlager som följd 
av att  nya ordrar aktiveras och ämnen till dessa ordrar plockas ur tornet, trots att föregående 
order inte är slutförd i slipmaskinen.  
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Bild 7 – TSH AB’s ämneslager, ”Tornet” 
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Bild 8 – Det helautomatiska ämneslagret. Tolv korgar per plan är uppdelade på tre rader och fyra 
kolumner. 
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Bild 9 – Vägstation vid ämneslager 

När ämnena har spårats ställs de upp i ännu ett mellanlager i väntan på att någon av de tre 
maskinerna som gängar och fasar tappen, skall bli ledig. Efter att gängtapparna har genomgått 
alla tre operationer som ingår i färdigtillverkningen måste vissa av ordrarna  
medeldiametermätas och provgängas. Ur den nu färdiga batchen plockas det två eller tre 
gängtappar för att medeldiametermätas och lika många för att provgängas. P.g.a. 
underbemanning och att de ansvariga för md-mätning och provgängning även har andra 
arbetsuppgifter tar det här momentet enligt dem uppskattningsvis ca fyra dagar.  
I väntan på resultat från dessa två moment står batchen uppställd på något ställe i linen och 
skapar ett mellanlager. När de testade tapparna har godkänts transporteras hela ordern på pall 
till kunden, som i det här fallet är det som kallas för ”torget”. De ordrar som inte skall mätas 
och provgängas skall direkt köras till torget, men så var inte fallet när vi gjorde analysen. En 
färdig pall med 2165 st. färdiga gängtappar och inväntade vidaretransport till torget. På så vis 
skapades även där ett onödigt mellanlager. Det sista som sker efter att gängtapparna slutligen 
har transporterats till torget är att operatören därefter avslutar ordern i sin datorterminal.  
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Bild 10 – Ett utav mellanlagerna i Line 435 

 

 
Bild 11 – Slutdestinationen av färdigtillverkningen, ”Torget” 

 
När kartläggningen av hela flödet från leverantör till kund var avslutad, började vi samla in 
den data som behövs för att räkna ledtiden. Den data som är relevant är, hur stora 
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mellanlagren är och hur dessa kan relateras till behovet, samt hur långa cykeltiderna i varje 
operation är.  
De siffror som står under symbolen för mellanlager talar om antalet gängtappar i lagret och 
dessa har vi själva räknat fram. Cykeltiderna för varje operation har vi fått genom att klocka 
cyklerna. Dessa tider är givetvis beroende på vilken tapp det handlar om, men samtal med 
operatörerna har bekräftat att tiderna kan ses som realistiska och generella för stora delar av 
produktfloran.  
För att omvandla storleken på mellanlagren till ledtidsdagar måste efterfrågan först 
bestämmas. Sandberg försåg oss med information om antalet producerade gängtappar för år 
2007 i line 435. (bilaga 6). Ur den framgår det att volymen är 300.000 gängtappar per år. Vi 
valde att fördela den siffran på antalet arbetsdagar och på det sättet få fram ett dagsbehov. 
Antalet arbetsdagar per år har vi bestämt till 210 st. 
 300.000/210= 1429 gängtappar/dag 
 
Ledtiden fås ur sambandet 

 
ledtid = lager / daglig efterfrågan  

 
Det första mellanlagret generar således en ledtid enligt 
 

ledtid = 2300 / 1429 = 1,6 dagar 
 
Det andra mellanlagret kommer att utöka ledtiden med 
  

ledtid = 7400 / 1429 = 5,2 dagar  
 
Ett av de två mellanlager vi identifierade efter gäng- och fasslipningen utgjordes av en order 
som väntade på vidaretransport till torget p.g.a. mätning och provgängning som inte var 
avslutad. Det andra mellanlagret var egentligen en helt färdig order som behövde förflyttas till 
torget.  
Dessa adderade följande värden till ledtiden 
 
 lager 1 = 2165 / 1429 = 1,5 dagar 
 lager 2 = 2000 / 1429 = 1,4 dagar 
 totalt = 2,9 dagar 
 
Avslutningsvis tar md-mätningen och provgängningen cirka 4 dagar och även denna tid får 
räknas med när ledtiden beräknas. 
Slutsumman blir 13,7 dagars ledtid, varav 900 sekunder värdeadderande tid (se bilaga 3).  
 
Ur bilaga 3 kan man urskilja att största anledningen till den så långa ledtiden är de många 
mellanlager som finns på gängtappens väg från ämne till färdigslipad gängtapp.  
Nästa kapitel i arbetet kommer att handla om våra förslag på framtida flöden som skall 
reducera ledtiden. 
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5 Resultat och förbättringsförslag 

5.1 5S 
Innan något som helst arbete inleds med att försöka förbättra flödena på företaget 
rekommenderar författarna att ett komplett 5S projekt genomförs. Det skall involvera alla 
operatörer och berörda tjänstemän. Syftet är att sprida kunskap om lean production samt att få 
alla att prata samma språk och sträva efter samma mål.  
 
Operatörerna i linen har inte fått någon utbildning i 5S och har därför inte någon kunskap om 
metoden. Tittar man lite mer övergripande på hela företaget så är det bara några av 
tjänstemännen som är bekanta med 5S.  
Från ledningens håll har man valt att gå försiktigt fram och arbetet med 5S har hittills endast 
startats i line 412, som idag har kortast ledtid.  
 
Metoden är väldigt enkel och slagkraftig och en absolut förutsättning för allt framtida 
förbättringsarbete.  

 

5.2 Framtida värdeflöde 
Många av de problem som i dagsläget återfinns i TSH´s produktionssystem och resulterar i 
ledtider på ca 10 dagar, grundar sig i de stora mellanlager som finns i linerna. Mellanlagren 
uppkommer då spårmaskinerna inte producerar i samma takt som gäng och fasmaskinerna. 
Orsaken till det är det finns tre maskiner som utför gängning och fasning medan det är fem 
maskiner som gör spår. Överproduktion är den allvarligaste av de åtta slöserierna.   
För att komma till rätta med problematiken har vi tänkt ut ett förslag där produktionen görs 
mer uppmärksam på vad som egentligen behöver tillverkas.  
 
Tanken är att med hjälp av supermarkets och FIFU-lager åstadkomma ett dragande flöde som 
enbart reagerar på rådande behov. FIFU står för Först In Först Ut och fungerar precis som det 
låter. Den artikel som ställs i lagret först är också den artikel som först bearbetas. 
Supermarketen blir en sorts mellanlager, men med skillnaden att endast en batch åt gången 
återfinns i supermarketen. För att längre ner i flödet kunna styra produktionen implementeras 
ett  FIFU-lager (bilaga 4) som kommer att fungera som en start och stoppsignal åt 
spårmaskinerna. När arbetsordern skrivs ut knyts en spårmaskin till en gäng och fasmaskin. 
Mellan dessa två maskiner finns FIFU-lagret. Eftersom FIFU-lagret endast har plats för 646 
artiklar undviks överproduktion genom att spårmaskinerna måste stanna när lagret fylls upp 
till max. Införandet av en supermarket samt ett FIFU lager kommer automatiskt att leda till 
mindre produkter i arbete och att kapital frigörs.  
 
Här följer en redovisning om hur vi planerar att produktionen skall fortlöpa enligt vår nya 
metod. För att lättare förstå förklaringen av det framtida värdeflödet rekommenderar vi att 
bilaga 4, där flödet finns uppritat,  studeras noggrant.  
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Arbetsordern skrivs ut från datorterminalen av den operatör som ansvarar för spårsliparna. 
Det ämne som behövs för aktuell order hämtas i tornet och placeras som en supermarket intill 
maskinen. Arbetsordern hängs upp på tavla vid datorterminalen så att informationen om 
nästkommande order även registreras av operatören som ansvarar för gäng- och fasmaskinen. 
Kommunikationen mellan operatörerna spelar stor vikt.  
 
I takt med att ämnena bearbetas i spårmaskinen förflyttas de kontinuerligt till FIFU-lagret i i 
mindre satser. Planering och kommunikation mellan operatörerna gör att gäng- och 
fasmaskinen kan börja bearbeta de första spårade ämnena innan hela batchen är färdigspårad. 
En överlappande produktion sparar tid och maskinerna utnyttjas mer effektivt. FIFU – lagret 
innehåller plats för 646 tappar och på så vis blir det en start och stopp punkt i flödet. När 
FIFU-lagret blir fullt och inga fler tappar får plats innebär det att spårmaskinen måste stanna.  
 
Stillastående maskiner är en mardröm för många företag och direktöversätts många gånger till 
förlorat kapital. Förståelsen och kunskapen inom vissa produktionstekniska områden måste 
spridas på företaget. Överproduktion är ett stort slöseri som binder kapital, personal, material 
och utrymme. Istället för att som idag trycka fram hela ordern till gäng- och fasmaskinerna 
uppnås ett dragande flöde. 
 
När supermarketen, som i flödet finns innan spårslipoperationen, blir tom skrivs en ny order 
ut och ämnen till denna hämtas i tornet. Detta görs bara i mån av plats i FIFU-lagret. I takt 
med att en order blir färdig även i gäng och fasmaskinen börjar operatören förbereda för nästa 
order. Om ställ mellan två ordrar är nödvändigt plockas alla verktyg och delar som skall bytas 
fram.  
Den färdiga ordern transporteras direkt till torget, som är den uppsamlingsplats där alla 
färdiga ordrar förvaras. Alternativ nummer två är att de färdiga gängtapparna måste md-mätas 
och provgängas. För att undvika dagens problem som uppstår i det här skedet och adderar 
onödigt mycket icke värdeskapande tid till den totala ledtiden, måste provgängningsstationen 
effektiviseras.  
Efter samtal med den ansvarige för provgängning har vi förstått att denne har flera andra 
uppgifter vid sidan av provgängningen, och inte hinner med att utföra det nämnda momentet 
snabbare än vad fallet är i dagsläget. Förslagsvis tillsätts en ny tjänst här. Ett alternativ är en 
helt ny anställd och det andra alternativet är att undersöka om någon av linerna är 
överbemannad och att en operatör flyttas från den linen till provgängningen.  
 
Md-mätningen har vi inte upplevt som något moment där resurser behöver läggas på en 
förbättring.   
Efter utförd och godkänd md-mätning samt provgängning transporteras hela partiet till torget 
och ordern avslutas av operatören.  
 
Under samtal med Sandberg har vi blivit informerade att de största standardställen som 
gängtapparna står på, har plats för 646 tappar. Både han och vi tycker därför att man skall 
införa en största batchstorlek som är precis lika stor som antalet tappar som får plats på ett 
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standardställ. Mindre volymer underlättar hanteringen och ger en bättre överblick över 
tillståndet i linen.  
Supermarketens och FIFU-lagrets storlek är lika stor som ett standardställ. Resultatet blir att 
vi teoretiskt sätt aldrig kommer att ha mer än : 
 
supermarketens 646 tappar + FIFU-lagrets 646 tappar + 1 tapp i gäng- och fasmaskinen + 645 
tappar bredvid gäng- och fasmaskinen = 1938 tappar * 3 maskingrupper = 5820 tappar i 
arbete i linen.   
 
Nedan följer redovisningen av hur den nya ledtiden har räknats fram. Det visar att några enkla 
förändringar kan göra väldigt mycket på ledtiden. Från dagens cirka tio dagar vet vi nu att det 
är möjligt att i princip halvera ledtiden.  
 
Supermarketen framför varje spårslip skall max kunna rymma 646 ämnen. Tre spårmaskiner i 
linen gör att de tre supermarketen som mest kan rymma: 
 
646*3=1938 tappar 
Det ger en ledtid innan spårslipoperationen på max 1,35 dagar: 
lager/dagligt behov = ledtid -->1938/1429=1,35 
 
FIFU-lagren rymmer max 646 tappar. Tre FIFU-lager gör att ytterligare 1,35 dagar adderas 
till ledtiden enligt: 
646*3=1938 
lager/dagligt behov = ledtid --> 1938/1429=1,35 
 
Efter gäng och fasoperationen bildas ett lager i väntan på att vissa tappar skall md-mätas och 
provgängas. Varje sådant lagers maxvolym är 646 tappar.  
 
 
Ett sådant bildas vid varje av de tre gäng- och fasmaskinerna: 
646*3=1938 
lager/dagligt behov = ledtid --> 1938/1429=1,35 
 
Vidare uppskattar vi att en förändring i provgängningsstationen hade kunnat påverka ledtiden 
positivt. Istället för dagens ca fyra dagar tror vi att det här momentet inte tar mer än 1 dygn. 
Till skillnad mot idag då den ansvarige för provgängning hämtar tapparna i linen anser vi att 
det hade varit effektivare att operatörerna förser provgängningsstationen med tappar allt 
eftersom ordrarna blir färdiga.  
 
Den totala ledtiden är summan av alla ledtider som har räknats fram ovan.  
 
1,35+1,35+1,35+1=5,05 dagar. 
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5.3 Framtida Orderhantering 
Vi har under arbetets gång fått en uppfattning om att det är operatörernas frihet i 
planeringsstadiet som många gånger kan vara orsaken till de långa ledtiderna. Sandberg 
uppmärksammade oss på att line 412 hade kortast ledtid på hela fabriken.  
 
Benchmarking är ett utmärkt sätt att utveckla en produkt eller ett produktionssystem. Samtal 
med operatörerna i line 412 bekräftade våra misstankar om att planeringen och förståelsen för 
helheten är ytterst betydelsefull. Gruppledaren i line 412 hade insett fördelen med en bra 
planering och upplägg av orderföljd. Istället för att bara bevaka inkommande ordrar i Movex, 
håller han regelbunden kontakt med den planeringsansvarige. Syftet är att i ett tidig skede 
knyta till sig de ordrar som är mest lämpade att tillverka i linen. Mest lämpad är den order 
som kommer att tryckas genom berörd line på ett mest effektivt sätt.   
Under arbetets gång har det framgått att de största batcherna är de som är mest åtråvärda, då 
dessa gör att operatören ställer in sin maskin, laddar den med den stora batchen och efter det 
kan de sitta och avvakta i flera timmar medan maskinen utför bearbetningen. Mycket av 
problemen med planering grundar sej i den frihet som operatörerna har. Man struntar i att en 
större batch är mer lämpad för en annan maskin utan man ser enbart till sej själv när man 
startar en order som hade kunnat gå i en annan maskin.  
 
Som ett komplement till det nya flödet i line 435 förslår vi att orderhanteringen görs om. Vi 
anser att det är viktigt att inom line 435 sprida och vidareförmedla det arbetssätt som 
tillämpas i line 412. Inledningsvis måste man från ledningens håll försäkra sig om att 
förståelsen för orderhantering och produktionsplanering finns hos operatörerna. 
Informationsmöten eller en kort utbildning är några sätt som kan vara aktuella för att sprida 
kunskapen.  
 
Vi föreslår att nästa steg blir att i varje line utse en ansvarig som representerar linen på i 
förväg bestämda veckomöten men den planeringsansvarige på TSH. Eftersom orderna släpps 
på måndagar bör dessa veckomöten hållas samma dag. Under måndagsmötena skall man 
gemensamt grovplanera produktionen, så att varje line får de ordrar som lämpar sej bäst med 
hänsyn till de ordrar som redan körs i linen. Allt eftersom ordrarna blir frisläppta i Movex 
plockas/reserveras de av respektive line. Vår förhoppning är att man på det viset skall undvika 
att man kör den enklaste ordern utan att mest lämplig order körs.  
 
För att undvika att de mindre attraktiva småbatcherna inte blir tillverkade i tid föreslår vi att 
de fördelas jämt över linerna i den mån som det är möjligt, hela tiden med hänsyn till 
tidsåtgången för tillverkning och ställ.  
 
När en order skrivits ut av en operatör skall denna hängas upp på en ordertavla som finns i 
varje line.  Där ska det framkomma i vilken ordning ordrarna skall göras samt i vilken 
spårmaskin. Den mest prioriterade ordern skall alltid hänga ytterst. Så fort spårslipmaskinen 
är ställd för den nya ordern, hängs ordern upp på den del av tavlan som är avsedd för gäng 
och fasmaskinerna. Detta för att ansvarig för gäng och –fasmaskinen ska bestämma i vilken 
av de tre maskinerna som ordern skall köras. 
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5.4 Smed 
Här följer en redovisning av hur SMED-metoden har använts i line 435 samt vad 
förbättringarna resulterar i. Punkt 1-31 beskriver de moment som ingick i det ställ vi 
studerade.  
 

 
Bild 12 – Utförande av omställningsarbete  

 

5.4.1 Steg 1 – Separera inre från yttre – tillvägag ångssätt idag 
Svart - gjordes medan maskinen stod stilla    Rött – gjordes medan maskinen var igång 

 
32. 14.10 – maskinen stannas, start av ställ 
33. 14.13 – verktygsvagn rullas fram 
34. 14.15 – ämnen och arbetsorder letas fram 
35. 14.16 – Ett så likt program som möjligt söks upp i datorns minne 
36. 14.17 – program med samma gängstigning funnet 
37. 14.18 – matar in rätt dimension 
38. 14.19 – diamantrulle plockas fram ur förrådet, samt mätning utförs för att veta hur 

stort avståndet i maskinen skall vara 
39. 14.21 – Inställda parametrar sparas i datorn 
40. 14.25 – lossning av fyrkantshållare 
41. 14.27 – leta verktyg för att modifiera fyrkantshållare, svårt att finna rätt verktyg 
42. 14.31 – kontroll av ny fyrkantshållare mot befintliga tappar 
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43. 14.32 – påbörjar montering av fyrkantshållaren 
44. 14.33 – programmerar enligt arbetsordern 
45. 14.38 – lossar 7 st skurvar och tar ut axeln som diamantrullen sitter på 
46. 14.41 – fastsättning av axel och rulle i skruvstäd för att lossa rullen från axeln 
47. 14.43 – letar fram ny distansring, ny rulle värms för att kunna sättas på axeln  
48. 14.45 – den nya rullen sätts tillbaka i maskinen – färdigt 14.48 
49. 14.49 – letar verktyg inför stigningsvinkel inställning 
50. 14.50 – påbörjar inställning av stigningsvinkel – färdig 14.56 
51. 14.57 – rivning av skiva påbörjas 
52. 15.00 – anpassar laddningsrondellen efter tapparnas diameter samt placerar ut ämnen. 

Färdig 15.03. 
53. 15.15 –rivning stannas, operatören är inte här... 
54. 15.16 – operatören gör en snabb kontroll av skivan, behövs ytterliggare bearbetning 
55. 15.18 – rivning helt klar 
56. 15.21 – inställning av skiva mot oljemunstycke, se till så de ej kolliderar 
57. 15.25 – roboten börjar mata, sköts manuellt på första tappen 
58. 15.29 – första tappen kommer ur maskinen 
59. 15.31 – mätning och kontroll av tapp 
60. 15.44 – mätning är färdig men tappen måste köras om 
61. 15.49 – tappen är klar. mätning utförs 
62. 16.01 – mätningen är godkänd, stället är slutfört 

 
Total tid 1 timme och 51 minuter 
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5.4.2 Steg 2 – Gör om inre till yttre 
Allt rödmarkerade punkter är sådana moment som vi föreslår görs medan maskinen 
fortfarande bearbetar föregående order.  
 
Svart – inre ställarbete, sådant som måste göras när maskinen står stilla 
Rött – yttre ställarbete, sådant som man borde ha gjort medan maskinen fortfarande var igång  
 

1. 14.10 – maskinen stannas, start av ställ 
2. 14.13 – verktygsvagn rullas fram 
3. 14.15 – ämnen och arbetsorder letas fram 
4. 14.16 – Ett så likt program som möjligt söks upp i datorns minne 
5. 14.17 – program med samma gängstigning funnet 
6. 14.18 – matar in rätt dimension 
7. 14.19 – diamantrulle plockas fram ur förrådet, samt mätning utförs för att veta hur 

distans som skall användas på axeln 
8. 14.21 – Inställda parametrar sparas i datorn 
9. 14.25 – lossning av fyrkantshållare 
10. 14.27 – leta verktyg för att modifiera fyrkantshållare, svårt att finna rätt verktyg 
11. 14.31 – kontroll av ny fyrkantshållare mot befintliga tappar 
12. 14.32 – påbörjar montering av fyrkantshållaren 
13. 14.33 – programmerar enligt arbetsordern 
14. 14.38 – lossar 7 st skruvar och tar ut axeln som diamantrullen sitter på 
15. 14.41 – fastsättning av axel och rulle i hållare på arbetsbänk för att lossa rullen från 

axeln 
16. 14.43 – letar fram ny distansring, ny rulle värms för att kunna sättas på axeln  
17. 14.45 – den nyligen justerade axeln med distans och diamantrulle sätts tillbaka i 

maskinen – färdigt 14.48 
18. 14.49 – letar verktyg inför stigningsvinkel inställning 
19. 14.50 – påbörjar inställning av stigningsvinkel – färdig 14.56 
20. 14.57 – rivning av skiva påbörjas 
21. 15.00 – anpassar laddningsrondellen efter tapparnas diameter samt placerar ut ämnen. 

Färdig 15.03. 
22. 15.15 –rivning stannas, operatören är inte här... 
23. 15.16 – operatören gör en snabb kontroll av skivan, behövs ytterliggare bearbetning 
24. 15.18 – rivning helt klar 
25. 15.21 – inställning av skiva mot oljemunstycke, se till så de ej kolliderar 
26. 15.25 – roboten börjar mata, sköts manuellt på första tappen 
27. 15.29 – första tappen kommer ur maskinen 
28. 15.31 – mätning och kontroll av tapp 
29. 15.44 – mätning är färdig men tappen måste köras om 
30. 15.49 – tappen är klar. mätning utförs 
31. 16.01 – mätningen är godkänd, stället är slutfört 

 



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

41 

5.4.3 Steg 3 – Standardisera 
Vi anser att verktygen som operatören använde sig utav vid omställningsarbetet var lämpliga 
och lättanvända, därför är detta steg inte aktuellt för en förbättring. 

5.4.4 Steg 4 – Utforma funktionella fästanordningar  
Skruvarna och bultarna som idag finns utgör ingen komplikation vid ställen.  

5.4.5 Steg 5 – använd förhandsjusterade fixturer 
Likt tidigare nämnt hade en investering utav en av den axeltyp som diamantrullen och 
distansen monteras på kunnat möjliggöra att operatören i ett tidigare skede haft möjligheten 
att i lugn och ro under tiden som maskinen kör en annan order förbereda och justera 
nästkommande orders axel 

5.4.6 Steg 6 – Parallella operationer 
Ej aktuellt i vårt fall.  

5.4.7 Steg 7 – eliminera justeringar 
De justeringar som vi önskat att man hade kunnat eliminera hade varit inmatningen av 
parametrarna i styrsystemet. Dock kan detta ej utföras under tiden som maskinen körs. Den 
enda aktivitet i styrsystemet som är möjlig att utföra är att leta fram ett passande program. 
Operatören hade sluppit att stå och leta via styrsystemets datorgränssnitt under tiden som 
maskinen står still vilket är dyrbar tid. 

5.4.8 Steg 8 – Mekanisera 
Detta steg går bort, ej möjligt och känns inte relevant vid ställarbete på gällande 
maskin.

 
Bild 13 – Mätstation i Line 435 
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5.4.9 Förslag på alternativt tillvägagångssätt vid ställ 
 
Studien har utförts på en Junker Tapomat 325 CNC. 
 
Vid utförande av SMED-analysen började operatören sitt skift kl 14:00. Fram tills 
omställningsarbetet startades hade en föregående order körts. Ovan röda punkter är sådana 
som skall gå att utföra som yttre ställarbete, alltså redan innan något inre ställarbete görs 
exempelvis under tiden som föregående gängtappssats bearbetas. 
 
Några enkla rutiner hade kunnat förkorta tidsåtgången för stället. 
Sista tappen ur föregående order kommer ut ur maskinen 14.10. Stället inleds. 
 
En i förväg framrullad verktygsvagn, i förväg framtagna ämnen för nästa order och en 
granskning av parametrarna för nästa order hade sparat mycket tid. Allt sådant går att i väntan 
på att en order skall blir färdig i maskinen. Under tiden går det även att bläddra i 
programlistan som finns i maskinens datorterminal. Rätt program kan hittas under tiden som 
maskinen går.  
 

Steg 1-5 hade sparats in. 8 minuter. 
 
Den nya diamantrullen kan i förväg plockas fram ur förrådet och mätning kan göras för att 
bestämma vilken distansring som måste sättas på axeln. Rätt distansring letas fram och 
monteras på axeln. Därefter monteras diamantrullen på axeln. Ibland förekommer svårigheter 
med att få på diamantrullen på axeln. Det löses enkelt genom att värma upp diamantrullen. 
Det här steget förutsätter att pengar investeras i en till, likadan axel, på vilken den nya 
diamantrullen kan monteras parallellt med att maskinen körs. Tidsbesparingen här utgörs av 
att steg 7,15 och 16 utförs innan maskinen har stannat.  

 
6 minuter insparade. 

 
Fyrkantshållaren som håller tappen på plats i maskinen måste anpassas till den nya tappen. 
Förutsatt att en investering görs i en till fyrkantshållare, kan momentet utföras  medan 
maskinen fortfarande arbetar. Framtagning av verktyg, modifiering av fyrkantshållaren samt 
prov i arbetsbänk att hållaren är rätt inställd för nästa tappar som skall köras utförs som ett 
yttre ställmoment.  
Steg 10 och 11 elimineras. 

 
5 insparade minuter 

 



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

43 

 
Bild 14 – Arbetsbänk i Line 435 

 
Eftersom alla verktyg har plockats fram i förväg behöver inte operatören leta efter rätt verktyg 
för att ställa in stigningsvinkeln. 
 
 1 min sparas 
 
Total insparad tid 
  

8+6+5+1=20 minuter 
 
20 minuter kan låta väldigt lite, med det är trots allt en effektivisering med  
 
 20 / 111 =  18 % 
 
Tidsbesparingen utgörs i det här fallet egentligen bara av bättre planering från operatörens 
sida och två investeringar. 
Tar man i beräkning att det alltid är minst två operatörer i varje line, kan genom ännu bättre 
planering och samarbete förkorta tiden ytterligare.  
Medan den ena operatören programmerar in nya parametrar i maskinens styrsystem kan den 
andra under tiden göra de mekaniska inställningar som krävs. Operatör 1 gör följande steg, 
6,8,13 medan operatör 2 utför steg 9, 12, 14, 17. 
Tidsbesparingen är de moment som operatör 2 gör.  
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 2 + 1 + 3 + 3 = 9 minuter. 
 
Totalt insparad tid är de 20 minuter som sparades på att en operatör gjorde ställarbetet plus 
den tid som vinns genom att man samarbetar. 
 
 20 + 9 = 29 minuter 
 
 29 / 111 = 26 % 
 
En total besparing på 26 % . 
 
I brist på data som visar hur ofta ställ görs i varje maskin under en 12-månadersperiod, har vi 
genom observationer och diskussioner med operatörerna uppskattat att ett ställ av ovan 
omfattning görs en gång var tredje dag och maskin.  
 
För ovan studerad maskin innebär det att man kan tjäna in 29 minuter var tredje dag under ett 
arbetsår (210 dagar) 
  
 (29 * ( 210 / 3 )) / 60 = 33,8 timmar 
 
 
Om vi räknar på den M8-tapp som kördes i Junker Tapomaten när vi gjorde 
värdeflödesanalysen och vars cykeltid (80sekunder) finns redovisad i bilaga 3, får vi fram att 
det går att tillverka 1525 tappar per år på den tid som sparas in på ställarbeten. 
 
 (33,8 * 3600) / 80 = 1525 gängtappar 
 
Viktigt att komma ihåg är att siffran anger antal tappar per maskin och år.  
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6 Slutsatser 
Examensarbetet har resulterat i en kartläggning av de mest tydliga problemområdena i line 
435. Kartläggningen har pekat ut onödigt stora volymer av produkter i arbete, problem vid 
orderplaneringen och dess inbördes ordning, ställ som inte följer några föreskrifter och bristen 
av 5S arbete inom linen.  
Våra förslag är i princip rätt enkla åtgärder som däremot kan göra stora avtryck i 
produktionsflödet.  
Ingen av idéerna har implementerats och provats i det dagliga arbetet och således är det svårt 
att bedöma det verkliga resultatet av det här examensarbetet. 
 
De förbättringsförslag som vi har föreslagit är starkt associerade till leantänkandet. 
Materialflödet i linen måste gå från dagens tryckande och istället vara mer känsligt och 
reagera på verklig efterfrågan. Detta åstadkoms genom införandet av supermarkets samt 
FIFU-lager. 
 
Orderplaneringen bedömer vi som alltför individuell i varje line för att det på fabriksnivå skall 
fungera problemfritt och effektivt. Förslagsvis utser man linerepresentanter som tillsammans 
med den företagsansvariga planeraren studerar varje veckas ordrar och fördelar dessa mellan 
linerna.  
 
Ställ är ett nödvändigt ont på varje tillverkande företag, så även på TSH. Att komma ifrån 
ställ är i det närmaste en utopi, men det är bara ännu större anledning att arbeta förebyggande 
och minimera ställtiderna.  
Vi är övertygade om att genomförande av SMED-metoden på varje maskin och införandet av 
ett bästa sätt som alla följer, resulterar i kortare ställtider och mer tid till produktion och 
värdeadderande moment.  
 
Den framtida värdeflödet bygger i stort sätt på att slipoperationen i linen är minst lika snabb 
som gäng och fasoperationen. Vår önskan är att det alltid skall vara gäng- och fasmaskinen 
som sätter produktionstakten i linen.  
I samråd med produktionstekniker, operatörer och dokument ur diverse datasystem, har vi 
kunnat konstatera att så är fallet i många fall (se bilaga 2 ). Dock finns det dimensioner av 
tappar där de modernare och dyrare gäng och fasmaskinerna är snabbare än vad 
slipmaskinerna är och det gör att slipmaskinen blir flaskhalsen. Material kommer inte fram till 
gäng och fasoperationerna tillräckligt snabbt och  orsakar stillestånd. Bellgran och Säfsten 
(2005) menar att det alltid är den dyraste maskinen som skall bestämma takten i en 
flödesgrupp.  
 
För att upprätthålla det nya föreslagna dragande flödet, anser vi att finansiella medel måste 
skjutas till så att nyinvesteringar i modernare och snabbare spårmaskiner kan göras. Med det 
hoppas vi uppnå Bellgran och Säfstens idé om att den dyraste maskinen skall vara 
pacemakern i linen.   
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Med en modernare och mer standardiserad maskinpark tror vi att det hade blivit möjligt att 
reducera antalet spårslipar till samma antal som gäng- och fasmaskinerna. Färre maskiner i 
linen underlättar planeringen och överlappningen av ordrar. 
 
Vi kan tycka att det råder visst motstånd till förändringar på företaget. Många av de anställda 
har uppenbarligen varit på TSH sedan massproduktionens tid och stora delar av den kulturen 
lever kvar på företaget.  
Information till och utbildning av, de anställda på företaget, ser vi som ett sätt att frångå de 
gamla tankarna och inspirera med nya idéer. 
 
Att bli ett magert producerande företag är mycket mer komplext än vad litteraturen ger bilden 
av. Vi har upptäckt att man många gånger kan stirra sig blind på alla faktaböcker och förbise 
verkligheten.  
Viljan att jobba effektivare och strävan efter att ständigt bli bättre måste genomsyra hela 
företaget, från ledning till operatörer.  
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8 Bilagor 
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Bilaga 1 Layout 
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Bilaga 2 Cykeltider 
 
 

Jämförelse av 20 st artiklar

                                       artikel Cykeltider
435-24 435-11
Spårslip Gängslip

E002 10.0014030 2,36 2,29 -0,07
E007 10.0014030 2,8 2,88 0,08
E047 12.0015030 3,29 3,87 0,58
E047 12.0015032 3,29 3,87 0,58
E048 08.0013030 3,54 3,02 -0,52
E048 12.0015030 3,29 3,87 0,58
E052 12.0015032 3,33 3,29 -0,04
E053 12.0015032 2,71 3,09 0,38
E054 12.0012032 2,71 3,09 0,38
E054 12.0013032 2,71 3,09 0,38
E037 12.7037030 3,1 3,29 0,19
E042 09.7373030 3,33 3,54 0,21
E044 12.0015032 3,87 3,29 -0,58
E047 08.0013030 3,54 3,02 -0,52
E022 06.3537030 3,24 3,02 -0,22
E022 12.7033030 3,33 3,29 -0,04
E028 12.7033030 3,1 3,29 0,19
E054 12.0014032 2,71 3,09 0,38
E031 12.7033010 2,51 2,5 -0,01
E031 12.7033020 2,51 2,5 -0,01
E031 12.7033030 2,51 2,5 -0,01
E002 12.0015030 3,29 3,33 0,04

Antal spårslip snabbare 12
Antal ca samma tid 6
Antal gängslip snabbare 4  
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Bilaga 3 Nuvarande flöde 

600 s

4 dagar

180 s

1,4 + 1,5 dagar

115 s

5,2 dagar1,6 dagar

95s

Spårslip x 4 Gäng & Fas x 3

Planering

Tornet Torget

MPS

MD-mätn. Provgängn.

”Se efter”

Arbetsorder via terminal

C/T: 110 s

S/T: 1-1,5 h

Tillg: 28.800 s

2 skift

C/T: 80 s

S/T: 1,5h

Tillg: 28.800 s

2 skift

C/T (inkl. S/T):
600 s

1 skift

C/T (inkl. S/T):
180 s

1 skift

Line 435

Veckoorder

Prognos

L

L

L

L

13,7 dag.

970 s

2300

7400
2000

2165
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Bilaga 4 Framtida önskade flöde 

600 s

1 dagar

180 s

1,35 dagar

115 s

1,35 dagar1,35 dagar

95 s

Spårslip x 5 Gäng & Fas x 3

Planering

Tornet Torget

MPS

MD-mätn. Provgängn.

”Se efter”

Arbetsorder via terminal

C/T: 95 s

S/T: 1-1,5 h

Tillg: 28.800 s

2 skift

C/T: 115 s

S/T: 1,5h

Tillg: 28.800 s

2 skift

C/T (inkl. S/T):
600 s

1 skift

C/T (inkl. S/T):
180 s

1 skift

Line 435

Veckoorder

Prognos

5,05
dagar

990 s

646*3

Max 646 * 3

L

646*3
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Bilaga 5 Ledtider  
 
 
 

  2004 2005 2006 2007 
Ack-

08 
12 
v. mar 

Mål 
2008 

Ämnen:           
CL 39.4 37.1 32.5 28.5 23.5 23.3 22.4 25.0 
RU 38 29.3 18.5 22.7 16.4 16.4 16.6 15.0 

Ämnen totalt 38.8 34.0 26.7 25.7 20.1 19.9 19.2 20.0 
         

 Tappar          
411 14.0 12.1 9.1 9.9 5.4 5.5 6.5 9.0 
412 19.1 14.3 9.7 5.3 5.0 5.1 3.3 7.0 
413 24.3 19.5 12.9 11.2 12.3 12.5 18.1 10.0 
421 14.1 13.5 12.6 12.1 5.7 5.8 6.1 11.0 
434 17.7 14.6 11.1 11.9 9.6 9.7 8.7 10.0 
435 23.6 19.0 14.3 9.6 10.9 11.0 14.1 10.0 
436 20.4 19.1 16.8 19.4 11.7 11.5 12.6 11.0 
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Bilaga 6 Antal producerade tappar per år och line  
 
 

Art Nr Beskrivning Art.typ Spårform  Gr.tekn.klass Årsbehov 
ABC 
kod 2007

B123308.0013030 B1233 M8 32 SPR 4352413053 37852 A 
B123310.0014030 B1233 M10 32 SPR 4352414053 22396 A 
B125108.0013030 B1251 M8 32 SPR 4352413053 19336 A 
E507 06.0012030 E507 6 OM 3H SPR 4352412053 17852 A 
E500 12.0015020 E500 12 No2 OM 3H RAK 4352415003 15124 A 
E507 08.0013030 E507 8 OM 3H SPR 4352413053 13694 A 
E002 08.0013030 E002 M8 OM 3H SPR 4352413053 12476 E 
E500 12.0015030 E500 12 No3 OM 3H RAK 4352415003 12432 A 
B125110.0014030 B1251 M10 32 SPR 4352414053 11058 A 
E002 12.0015030 E002 M12 OM 3H SPR 4352415053 9248 E 
E500 12.0015010 E500 12 No1 OM 3H RAK 4352415003 7776 A 
E002 10.0014030 E002 M10 OM 3H SPR 4352414053 7044 E 
B125708.0013030 B1257 M8 32 SPR 4352413053 7028 A 
E507 12.0015030 E507 12 OM 3H SPR 4352415053 6138 A 
E026 03.5140220 E026 6-32 GH2 2FL OM 3I GUN 4353240072 5844 C 
E509 12.0015020 E509 12 OM 3H GUN 4353215073 5314 A 
B125710.0014030 B1257 M10 32 SPR 4353214053 4564 B 
E000 12.0015020 E000 M12 OM 3H GUN 4353215073 4284 E 
E061 12.7033010 E061 1/2-13 GH3 No1 OM 3I RAK 4352433004 3936 C 
E026 12.7033320 E026 1/2-13 GH3 3FL OM 3I GUN 4353233073 3912 C 
E061 12.7033020 E061 1/2-13 GH3 No2 OM 3I RAK 4352433004 3708 C 
E061 12.7033030 E061 1/2-13 GH3 No3 OM 3I RAK 4352433004 3276 C 
E026 12.7033220 E026 1/2-13 GH3 2FL OM 3I GUN 4353233072 3084 C 
E028 12.7033030 E028 1/2-13 GH3 OM 3I SPR 4352433053 2604 C 
B123508.0013030 B1235 M8 32 SPR 4353213053 2412 A 
E026 02.8542220 E026 4-40 2FL GH2 OM 3I GUN 4353242072 2148 C 
E064 06.3537030 E064 1/4-20 OM 3I PRE 4353237094 2100 C 
B123108.0013030 B1231 M8 32 SPR 4352413033 2084 A 
E005 06.0012220 E005 M6x1.0 2FL OM 3I GUN 4353212072 1872 C 
E515 12.7033030 E515 1/2-13 No3 OM 3H RAK 4352433003 1860 B 
E005 04.0008220 E005 M4x0.7 2FL OM 3I GUN 4353208072 1692 C 
E005 05.0010220 E005 M5x0.8 2FL OM 3I GUN 4353210072 1608 C 
B123308.0013230 B1233 M8 6G 32 SPR 4352413253 1588 B 
E094 06.0012030 E094 M6X1.0 OM 3I PRE 4352412094 1524 D 
E513 12.0013020 E513 12x1,25 No2 OM 3H RAK 4352413003 1394 B 
E047 08.0013032 E047 M8 H SPR 4352413053 1380 E 
E513 12.0014020 E513 12x1,5 No2 OM 3H RAK 4352414003 1336 B 
B121508.0013030 B1215 M8 32 RAK 4352413003 1280 B 
E515 12.7033020 E515 1/2-13 No2 OM 3H RAK 4352433003 1250 B 
E064 09.5335030 E064 3/8-16 OM 3I PRE 4353235096 1128 C 
E005 06.0012320 E005 M6x1.0 3FL OM 3I GUN 4353212073 1040 C #N/A
E007 08.0013030 E007 M8x1.25 OM 3I SPR 4352413053 1032 C 
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B123307.0012030 B1233 M7 32 SPR 4352412053 970 C 
B123510.0014030 B1235 M10 32 SPR 4352414053 962 B 
E064 04.8338030 E064 10-24 OM 3I PRE 4353238094 960 C 
E515 12.7033010 E515 1/2-13 No1 OM 3H RAK 4352433003 936 B 
E521 09.5335020 E521 3/8-16 OM 3H GUN 4353236073 934 C 
E513 12.0014030 E513 12x1,5 No3 OM 3H RAK 4352414003 914 C 
E513 12.0013030 E513 12x1,25 No3 OM 3H RAK 4352413003 890 B 
E094 08.0013030 E094 M8X1.25 OM 3I PRE 4352413095 876 D 
E519 12.7033030 E519 1/2-13 OM 3H SPR 4352433053 854 C 
E048 08.0013030 E048 8 OM 3H SPR 4352413053 804 B 
E071 12.7037010 E071 1/2-20 GH3 No1 OM 3I RAK 4352437004 744 C 
E064 07.9436030 E064 5/16-18 OM 3I PRE 4353236095 720 C 
E513 12.0012020 E513 12x1,0 No2 OM 3H RAK 4352412003 696 C 
E022 06.3537030 E022 1/4-20 OM 3H SPR 4352437053 692 E 
E022 09.5335030 E022 3/8-16 OM 3H SPR 4353235053 672 E 
E074 04.8340030 E074 10-32 OM 3I PRE 4353240094 648 C 
B123110.0014030 B1231 M10 32 SPR 4352414033 646 B 
E071 12.7037030 E071 1/2-20 GH3 No3 OM 3I RAK 4352437004 636 C 
B123108.0013230 B1231 M8 6G 32 SPR 4352413233 630 B #N/A
E071 12.7037020 E071 1/2-20 GH3 No2 OM 3I RAK 4352437004 624 C 
E045 12.0015020 E045 12 OM 3H GUN 4353215074 614 B 
E094 04.0008030 E094 M4x0.7 OM 3I PRE 4352408094 600 C 
E005 12.0015220 E005 M12x1.75 2FL OM 3I GUN 4353215072 564 C 
E880 09.5335030 E880 3/8-16 GH3 OM 3I SPR 4352435053 552 C #N/A
E007 10.0014030 E007 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 552 C 
E600 06.0012030 E600 6 No3 OM 3H RAK 4353212003 540 C 
E531 12.7058030 E531 1/2-12 No3 OM 3H RAK 4352458003 540 B 
E047 12.0015032 E047 M12 H SPR 4352415053 536 E 
E509 14.0016020 E509 14 OM 3H GUN 4353216073 526 C 
E005 05.0010320 E005 M5x0.8 3FL OM 3I GUN 4353210073 516 C #N/A
E040 09.7373020 E040 1/8-28 OM 3H GUN 4353273073 514 E 
E035 12.7037320 E035 1/2-20 GH3 3FL OM 3I GUN 4353237073 504 C #N/A
E064 12.7033030 E064 1/2-13 OM 3I PRE 4353233096 492 C 
B123208.0013030 B1232 M8 32 SPR 4353213033 490 B 
E053 12.0015032 E053 M12 TiAlN H RAK 4352415004 488 E 
E513 12.0012030 E513 12x1,0 No3 OM 3H RAK 4352412003 482 C 
E094 05.0010030 E094 M5x0.8 OM 3I PRE 4352410094 480 D 
E521 12.7033020 E521 1/2-13 OM 3H GUN 4353233073 468 C 
E026 03.1842220 E026 5-40 2FL GH2 OM 3I GUN 4353242072 468 C 
E020 09.5335020 E020 3/8-16 OM 3H GUN 4353235073 460 E 
E605 08.0013032 E605 M8 H SPR 4352413053 440 B 
B123110.0014230 B1231 M10 6G 32 SPR 4352414233 434 B 
E860 10.0014030 E860 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 420 C #N/A
E022 12.7033030 E022 1/2-13 OM 3H SPR 4352433053 412 E 
E533 12.7058030 E533 1/2-12 OM 3H SPR 4352458053 408 D 
E600 04.0008030 E600 4 No3 OM 3H RAK 4353208003 408 C 
E534 12.7058028 E534 1/2-12 BLUE H GUN 4353258073 404 C 
E850 06.0012320 E850 M6x1.0 3FL OM 3I GUN 4353212073 400 C #N/A



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

56 

E852 06.0012320 E852 M6x1.0 3FL OM 3I GUN 4353212073 400 C #N/A
B123610.0014030 B1236 M10 32 SPR 4352414053 400 A 
E880 07.9436030 E880 5/16-18 GH3 OM 3I SPR 4352436053 396 C #N/A
E513 12.0013010 E513 12x1,25 No1 OM 3H RAK 4352413003 396 C 
E500 12.0015040 E500 12 No4 OM 3H RAK 4352415003 384 B 
E500 12.0015050 E500 12 No5 OM 3H RAK 4352415003 384 B 
E022 07.9436030 E022 5/16-18 OM 3H SPR 4352436053 374 E 
E882 09.5335030 E882 3/8-16 OM 3I SPR 4352435053 372 C #N/A
E886 09.5335030 E886 3/8-16 OM 3I SPR 4352435053 372 C #N/A
B123310.0014230 B1233 M10 6G 32 SPR 4352414253 368 C 
E600 06.0012022 E600 M6 No2 H RAK 4353212003 368 C 
E860 08.0013030 E860 M8x1.25 OM 3I SPR 4352413053 360 C #N/A
E870 04.1740320 E870 8-32 GH3 3FL OM 3I GUN 4353240073 360 C #N/A
E874 04.1740320 E874 8-32 OM 3I GUN 4353240073 360 C #N/A
E064 03.5140030 E064 6-32 OM 3I PRE 4353240093 360 D 
E000 14.0016020 E000 M14 OM 3H GUN 4353216073 360 E 
E605 04.0008032 E605 M4 H SPR 4353208053 356 C 
E040 13.1674020 E040 1/4-19 OM 3H GUN 4353274073 352 E 
E531 12.7058020 E531 1/2-12 No2 OM 3H RAK 4352458003 348 B 
E012 10.0013030 E012 M10x1,25 OM 3H SPR 4353213053 338 E 
E880 12.7033030 E880 1/2-13 GH3 OM 3I SPR 4352433053 336 C #N/
E884 09.5335030 E884 3/8-16 OM 3I SPR 4352435053 336 C #N/A
E032 12.7037030 E032 1/2-20 OM 3H SPR 4352437053 328 E 
E064 04.1740030 E064 8-32 OM 3I PRE 4353240094 324 D 
E605 06.0012032 E605 M6 H SPR 4353212053 322 C 
E044 12.0015032 E044 M12 H SPR 4352415053 322 E 
E892 06.3537030 E892 1/4-20 OM 3I PRE 4353237094 312 C #N/A
E054 16.0014032 E054 M16X1,5 TiAlN H RAK 4353214004 310 E 
E860 12.0015030 E860 M12x1.75 OM 3I SPR 4352415053 300 C #N/A
E884 12.7033030 E884 1/2-13 OM 3I SPR 4352433053 300 C #N/A
E531 12.7058010 E531 1/2-12 No1 OM 3H RAK 4352458003 300 B 
E012 10.0012030 E012 M10x1,0 OM 3H SPR 4353212053 294 E 
E862 10.0014030 E862 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 288 C #N/A
E005 12.0015320 E005 M12x1.75 3FL OM 3I GUN 4353215073 288 C 
E037 12.7037030 E037 1/2-20 GH3 OM 3I SPR 4352437053 288 C 
E064 02.8542030 E064 4-40 OM 3I PRE 4353242093 288 D 
E605 12.0015032 E605 M12 H SPR 4352415053 286 C 
E870 03.5140220 E870 6-32 GH3 2FL OM 3I GUN 4353240072 276 C #N/A
E874 03.5140320 E874 6-32 OM 3I GUN 4353240073 276 C #N/A
E513 12.0014010 E513 12x1,5 No1 OM 3H RAK 4352414003 276 D 
E020 12.7033020 E020 1/2-13 OM 3H GUN 4353233073 274 E 
E605 10.0014032 E605 M10 H SPR 4353214053 274 C 
E864 08.0013030 E864 M8x1.25 OM 3I SPR 4352413053 264 C #N/A
E882 07.9436030 E882 5/16-18 OM 3I SPR 4352436053 264 C #N/A
E886 07.9436030 E886 5/16-18 OM 3I SPR 4352436053 264 C #N/A
E892 09.5335030 E892 3/8-16 OM 3I PRE 4353235096 264 C #N/A
E514 12.0014030 E514 12x1,5 OM 3H SPR 4353214053 258 C 
E035 12.7037220 E035 1/2-20 GH3 2FL OM 3I GUN 4353237072 252 C 
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E850 04.0008320 E850 M4x0.7 3FL OM 3I GUN 4353208073 240 C #N
E850 05.0010320 E850 M5x0.8 3FL OM 3I GUN 4353210073 240 C #N/A
E854 06.0012320 E854 M6x1.0 3FL OM 3I GUN 4353212073 240 C #N/A
E872 04.1740320 E872 8-32 3FL OM 3I GUN 4353240073 240 C #N/A
E876 04.1740320 E876 8-32 OM 3I GUN 4353240073 240 C #N/A
E881 12.703703N E881 1/2-20 GH4 OM 3I SPR 4352437053 240 C #N/A
E884 07.9436030 E884 5/16-18 OM 3I SPR 4352436053 240 C #N/A
E032 06.3539030 E032 1/4-28 OM 3H SPR 4352439053 234 E 
E882 12.7033030 E882 1/2-13 OM 3I SPR 4352433053 216 C #N/A
E886 12.7033030 E886 1/2-13 OM 3I SPR 4352433053 216 C #N/A
E094 10.0014030 E094 M10X1.5 OM 3I PRE 4352414096 216 D 
E605 05.0010032 E605 M5 H SPR 4353210053 214 C 
E012 08.0012030 E012 M8x1,0 OM 3H SPR 4353212053 212 E 
E074 11.1137030 E074 7/16-20 OM 3I PRE 4353237096 204 C 
E600 04.0008012 E600 M4 No1 H RAK 4353208003 202 B 
E528 12.7037030 E528 1/2-20 OM 3H SPR 4352437053 200 C 
E866 08.0013030 E866 M8x1.25 OM 3I SPR 4352413053 192 C #N/A
E872 03.5140220 E872 6-32 2FL OM 3I GUN 4353240072 192 C #N/A
E074 07.9438030 E074 5/16-24 OM 3I PRE 4353238095 192 C 
E600 12.0015030 E600 12 No3 OM 3H RAK 4353215003 192 B 
E056 12.7033032 E056 1/2-13 H SPR 4352433053 190 E 

E026 12.703332N 
E026 1/2-13+0.005" 3FL 
OM 3I GUN 4353233073 180 C #N/A

E852 04.0008320 E852 M4x0.7 3FL OM 3I GUN 4353208073 180 C #N/A
E852 05.0010320 E852 M5x0.8 3FL OM 3I GUN 4353210073 180 C #N/A
E876 03.5140220 E876 6-32 OM 3I GUN 4353240072 180 C #N/A
E880 09.533503N E880 3/8-16 GH5 OM 3I SPR 4352435053 180 C #N/A
E605 03.0006032 E605 M3 H SPR 4353206053 178 C 
E032 11.1137030 E032 7/16-20 OM 3H SPR 4352437053 178 E 
E032 07.9438030 E032 5/16-24 OM 3H SPR 4352438053 176 E 
E606 04.0008022 E606 M4 H GUN 4353208073 166 C 
E620 06.0410032 E620 M5 H RAK 4353210003 166 C 
E501 04.0008032 E501 M4 No3 H RAK 4353208003 166 C 
E606 12.0015022 E606 M12 H GUN 4350015073 166 C 
E620 07.3012032 E620 M6 H RAK 4353212003 166 C 
E620 09.6213032 E620 M8 H RAK 4353213003 166 C 
E564 12.0013032 E564 M12x1,25 TiN H PRE 4350013090 166 D 
E030 12.7037020 E030 1/2-20 OM 3H GUN 4353237073 164 E 
E012 12.0014030 E012 M12x1,5 OM 3H SPR 4353214053 164 E 
E032 09.5338030 E032 3/8-24 OM 3H SPR 4353238053 164 E 
E856 06.0012320 E856 M6x1.0 3FL OM 3I GUN 4353212073 160 C #N/A
E528 14.2936030 E528 9/16-18 OM 3H SPR 4353236053 154 D 
E862 08.0013030 E862 M8x1.25 OM 3I SPR 4352413053 144 C #N/A
E890 06.0012030 E890 M6X1.0 OM 3I PRE 4353212094 144 D #N/A
E094 12.0015030 E094 M12x1.75 OM 3I PRE 4352415096 144 C 
E010 12.0014020 E010 M12x1,5 OM 3H GUN 4353214073 142 E 
E012 12.0013030 E012 M12x1,25 OM 3H SPR 4353213053 142 E 
E035 04.1741220 E035 8-36 GH2 2FL OM 3I GUN 4353241072 132 C #N/A
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E880 07.943603N E880 5/16-18 GH5 OM 3I SPR 4352436053 132 C #N/A
E892 07.9436030 E892 5/16-18 OM 3I PRE 4353236095 132 C #N/A
E048 12.0015030 E048 12 OM 3H SPR 4352415053 132 B 
E620 03.6506032 E620 M3 H RAK 4353206003 130 C 
E600 04.0008022 E600 M4 No2 H RAK 4353208003 130 C 
E866 10.0014030 E866 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 120 C #N/A
E890 08.0013030 E890 M8X1.25 OM 3I PRE 4353213095 120 D #N/A
E892 02.8542030 E892 4-40 OM 3I PRE 4353242093 120 D #N/A
E892 03.5140030 E892 6-32 OM 3I PRE 4353240093 120 D #N/A
E892 04.1740030 E892 8-32 OM 3I PRE 4353240094 120 D #N/A
E892 04.8338030 E892 10-24 OM 3I PRE 4353238094 120 D #N/A
E893 04.8340030 E893 10-32 OM 3I PRE 4353240094 120 C #N/A
E064 15.8831030 E064 5/8-11 OM 3I PRE 4353231098 120 C 
E094 03.0006030 E094 M3x0.5 OM 3I PRE 4352406093 120 C 
E501 06.0012022 E501 M6 No2 H RAK 4353212003 118 C 
E513 12.0012012 E513 M12x1 No1 H RAK 4352412003 118 C 
E564 10.0013032 E564 M10x1,25 TiN H PRE 4350013090 118 D 
E870 02.8542220 E870 4-40 GH2 2FL OM 3I GUN 4353242072 108 C #N/A
E874 02.8542320 E874 4-40 OM 3I GUN 4353242073 108 C #N/A
E880 12.703303N E880 1/2-13 GH5 OM 3I SPR 4352433053 108 C #N/A
E892 12.7033030 E892 1/2-13 OM 3I PRE 4353233096 108 C #N/A
E005 14.0016320 E005 M14x2.0 3FL OM 3I GUN 4353216073 108 C 
E010 12.0012020 E010 M12x1,0 OM 3H GUN 4353212073 108 E 
E055 12.7033022 E055 1/2-13 H GUN 4353233074 106 E #N/A
E059 12.7033032 E059 1/2-13 TiAlN H RAK 4353233004 106 E #N/A
E010 12.0013020 E010 M12x1,25 OM 3H GUN 4353213073 106 E 
E600 06.0012012 E600 M6 No1 H RAK 4353212003 106 C 
E501 08.0013022 E501 M8 No2 H RAK 4353213003 106 C 
E501 10.0014022 E501 M10 No2 H RAK 4353214003 106 C 
E854 05.0010320 E854 M5x0.8 3FL OM 3I GUN 4353210073 96 C #N/A
E861 12.0013030 E861 M12x1.25 OM 3I SPR 4352413053 96 C #N/A
E861 12.0014030 E861 M12x1.5 OM 3I SPR 4352414053 96 C #N/A
E864 10.0014030 E864 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 96 C #N/A
E890 10.0014030 E890 M10X1.5 OM 3I PRE 4353214096 96 D #N/A
E064 05.4938020 E064 12-24 OM 3I PRE 4353238094 96 C 
E012 12.0012030 E012 M12x1,0 OM 3H SPR 4353212053 96 E 
E620 11.9514032 E620 M10 H RAK 4353214003 94 D 
E606 03.0006022 E606 M3 H GUN 4353206073 94 C 
E010 14.0014020 E010 M14x1,5 OM 3H GUN 4353214073 94 E 
E600 12.0015022 E600 M12 No2 H RAK 4353215003 94 C 
E035 03.5142220 E035 6-40 GH2 2FL OM 3I GUN 4353242072 84 C #N/A
E880 11.1134030 E880 7/16-14 GH3 OM 3I SPR 4352434053 84 C #N/A
E017 08.0012030 E017 M8x1.0 OM 3I SPR 4352412053 84 C 
B123307.0012230 B1233 M7 6G 32 SPR 4352412253 82 D #N/A
E095 12.7037032 E095 1/2-20 H SPR 4352437053 82 E #N/A
E052 08.0013032 E052 M8 H SPR 4352413033 82 E 
E529 12.7037020 E529 1/2-20 OM 3H GUN 4353237073 82 D 
E620 04.9108032 E620 M4 H RAK 4353208003 82 C 
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E501 12.0015022 E501 M12 No2 H RAK 4353215003 82 C 
E074 06.3539030 E074 1/4-28 OM 3I PRE 4353239094 72 C #N/A
E854 04.0008320 E854 M4x0.7 3FL OM 3I GUN 4353208073 72 C #N/A
E856 04.0008220 E856 M4x0.7 2FL OM 3I GUN 4353208072 72 C #N/A
E856 05.0010220 E856 M5x0.8 2FL OM 3I GUN 4353210072 72 C #N/A
E866 12.0015030 E866 M12x1.75 OM 3I SPR 4352415053 72 C #N/A
E872 02.8542220 E872 4-40 2FL OM 3I GUN 4353242072 72 C #N/A
E876 02.8542220 E876 4-40 OM 3I GUN 4353242072 72 C #N/A
E881 07.9438030 E881 5/16-24 GH3 OM 3I SPR 4352438053 72 C #N/A
E881 09.5338030 E881 3/8-24 GH3 OM 3I SPR 4352438053 72 C #N/A
E884 11.1134030 E884 7/16-14 OM 3I SPR 4352434053 72 C #N/A
E890 04.0008030 E890 M4x0.7 OM 3I PRE 4353208094 72 C #N/A
E890 05.0010030 E890 M5x0.8 OM 3I PRE 4353210094 72 D #N/A
E893 06.3539030 E893 1/4-28 OM 3I PRE 4353239094 72 C #N/A
E010 14.0012020 E010 M14x1,0 OM 3H GUN 4353212073 72 E 
E054 12.0013032 E054 M12X1,25 TiAlN H RAK 4352413004 70 E 
E620 14.2715032 E620 M12 H RAK 4353215003 70 D 
E501 12.0015032 E501 M12 No3 H RAK 4353215003 70 C 
E054 14.0014032 E054 M14X1,5 TiAlN H RAK 4353214004 70 E 
E501 16.0016032 E501 M16 No3 H RAK 4353216004 70 D 
E069 12.7033030 E069 1/2-13 GH3 OM 3I SPR 4352433053 60 C #N/A
E536 12.7056030 E536 1/2-16 No3 OM 3H RAK 4352456003 60 D #N/A
E865 10.0013030 E865 M10x1.25 OM 3I SPR 4352413053 60 C #N/A
E865 12.0013030 E865 M12x1.25 OM 3I SPR 4352413053 60 C #N/A
E881 07.943803N E881 5/16-24 GH4 OM 3I SPR 4352438053 60 C #N/A
E881 09.533803N E881 3/8-24 GH4 OM 3I SPR 4352438053 60 C #N/A
E881 11.1137030 E881 7/16-20 GH3 OM 3I SPR 4352437053 60 C #N/A
E881 12.7037030 E881 1/2-20 GH3 OM 3I SPR 4352437053 60 C #N/A
E885 07.9438030 E885 5/16-24 OM 3I SPR 4352438053 60 C #N/A
E885 09.5338030 E885 3/8-24 OM 3I SPR 4352438053 60 C #N/A
E885 11.1137030 E885 7/16-20 OM 3I SPR 4352437053 60 C #N/A
E885 12.7037030 E885 1/2-20 OM 3I SPR 4352437053 60 C #N/A
E887 12.7037030 E887 1/2-20 OM 3I SPR 4352437053 60 C #N/A
E890 12.0015030 E890 M12x1.75 OM 3I PRE 4353215096 60 C #N/A
E893 07.9438030 E893 5/16-24 OM 3I PRE 4353238095 60 C #N/A
E538 12.7056030 E538 1/2-16 OM 3H SPR 4352456053 60 D 
E501 08.0013032 E501 M8 No3 H RAK 4353213003 58 C #N/A
E052 10.0014032 E052 M10 H SPR 4352414033 58 E 
E501 06.0012032 E501 M6 No3 H RAK 4353212003 58 D 
E501 10.0014032 E501 M10 No3 H RAK 4353214003 58 D 
E501 16.0016022 E501 M16 No2 H RAK 4353216004 58 D 
E017 10.0012030 E017 M10x1.0 OM 3I SPR 4352412053 48 C #N/A
E064 19.0530030 E064 3/4-10 OM 3I PRE 4353230098 48 C #N/A
E536 12.7056020 E536 1/2-16 No2 OM 3H RAK 4352456003 48 D #N/A
E864 12.0015030 E864 M12x1.75 OM 3I SPR 4352415053 48 C #N/A
E882 11.1134030 E882 7/16-14 OM 3I SPR 4352434053 48 C #N/A
E883 07.9438030 E883 5/16-24 OM 3I SPR 4352438053 48 C #N/A
E883 09.5338030 E883 3/8-24 OM 3I SPR 4352438053 48 C #N/A
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E887 07.9438030 E887 5/16-24 OM 3I SPR 4352438053 48 C #N/A
E887 09.5338030 E887 3/8-24 OM 3I SPR 4352438053 48 C #N/A
E892 15.8831030 E892 5/8-11 OM 3I PRE 4353231098 48 C #N/A
E022 11.1134030 E022 7/16-14 OM 3H SPR 4353234053 48 E 
E074 09.5338030 E074 3/8-24 OM 3I PRE 4353238096 48 C 
E510 12.0015022 E510 M12 H GUN 4353215073 46 C #N/A
E534 11.1157028 E534 7/16-14 BLUE H GUN 4353257073 46 D #N/A
E052 03.0006032 E052 M3 H SPR 4353206033 46 E 
E564 14.0013032 E564 M14x1,25 TiN H PRE 4350013090 46 C 
E501 05.0010022 E501 M5 No2 H RAK 4353210003 46 D 
E501 05.0010032 E501 M5 No3 H RAK 4353210003 46 D 
E513 03.0003022 E513 M3x0,35 No2 H RAK 4353203003 46 D 
E513 03.0003032 E513 M3x0,35 No3 H RAK 4353203003 46 D 
E015 14.0014020 E015 M14x1.5 OM 3I GUN 4353214073 36 C #N/A
E064 25.4028030 E064 1"-8 OM 3I PRE 4353228098 36 C #N/A
E074 15.8836030 E074 5/8-18 OM 3I PRE 4353236098 36 C #N/A
E079 12.7037030 E079 1/2-20 GH3 OM 3I SPR 4352437053 36 C #N/A
E094 16.0016030 E094 M16x2.0 OM 3I PRE 4353216098 36 C #N/A
E536 12.7056010 E536 1/2-16 No1 OM 3H RAK 4352456003 36 D #N/A
E850 14.0016320 E850 M14x2.0 3FL OM 3I GUN 4353216073 36 C #N/A
E862 12.0015030 E862 M12x1.75 OM 3I SPR 4352415053 36 C #N/A
E883 11.1137030 E883 7/16-20 OM 3I SPR 4352437053 36 C #N/A
E883 12.7037030 E883 1/2-20 OM 3I SPR 4352437053 36 C #N/A
E892 19.0530030 E892 3/4-10 OM 3I PRE 4353230098 36 C #N/A
E010 14.0013020 E010 M14x1,25 OM 3H GUN 4353213073 36 E 
E074 12.7037030 E074 1/2-20 OM 3I PRE 4353237096 36 C 
E536 11.1155020 E536 7/16-18 No2 OM 3H RAK 4352455003 36 D 
E536 11.1155010 E536 7/16-18 No1 OM 3H RAK 4352455003 36 D 
E536 11.1155030 E536 7/16-18 No3 OM 3H RAK 4352455003 36 D 
E564 12.0012032 E564 M12x1,0 TiN H PRE 4350012090 34 D #N/A
E570 14.2938032 E570 9/16-24 H RAK 4353238004 34 D #N/A
E513 12.0009032 E513 M12x0,75 No3 H RAK 4353209003 34 D 
E501 14.0016022 E501 M14 No2 H RAK 4353216004 34 D 
E064 11.1134030 E064 7/16-14 OM 3I PRE 4353234096 24 C #N/A
E064 22.2329020 E064 7/8-9 OM 3I PRE 4353229098 24 C #N/A
E094 24.0018030 E094 M24x3.0 OM 3I PRE 4353218098 24 C #N/A
E851 14.0014320 E851 M14x1.5 3FL OM 3I GUN 4353214073 24 C #N/A
E874 03.1842320 E874 5-40 OM 3I GUN 4353242073 24 C #N/A
E891 10.0013030 E891 M10X1.25 OM 3I PRE 4353213096 24 D #N/A
E891 12.0014030 E891 M12x1.5 OM 3I PRE 4353214096 24 C #N/A
E892 11.1134030 E892 7/16-14 OM 3I PRE 4353234096 24 C #N/A
E893 09.5338030 E893 3/8-24 OM 3I PRE 4353238096 24 C #N/A
E012 08.0009030 E012 M8x0,75 OM 3H SPR 4353209053 24 A 
E074 19.0535030 E074 3/4-16 OM 3I PRE 4353235098 24 C 
E536 14.2856020 E536 9/16-16 No2 OM 3H RAK 4353256004 24 D 
E536 14.2856030 E536 9/16-16 No3 OM 3H RAK 4353256004 24 D 
E052 12.0015032 E052 M12 H SPR 4352415033 22 E #N/A
E054 12.0014032 E054 M12X1,5 TiAlN H RAK 4352414004 22 E #N/A
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E501 03.0006022 E501 M3 No2 H RAK 4353206003 22 D #N/A
E501 04.0008022 E501 M4 No2 H RAK 4353208003 22 D #N/A
E564 16.0014032 E564 M16x1,5 TiN H PRE 4350014090 22 D #N/A
E600 12.0015012 E600 M12 No1 H RAK 4353215003 22 D #N/A
E539 12.7056022 E539 1/2-16 BLUE H GUN 4353256073 22 D 
E564 08.0012032 E564 M8x1,0 TiN H PRE 4350012090 22 D 
E620 18.6016032 E620 M16 H RAK 4353216004 22 D 
E501 12.0015012 E501 M12 No1 H RAK 4353215003 22 D 
E501 14.0016032 E501 M14 No3 H RAK 4353216004 22 D 
E501 06.0012012 E501 M6 No1 H RAK 4353212003 22 D 
E501 05.0010012 E501 M5 No1 H RAK 4353210003 22 D 
E501 10.0014012 E501 M10 No1 H RAK 4353214003 22 D 
E501 20.0017022 E501 M20 No2 H RAK 4353217004 22 D 
E501 20.0017032 E501 M20 No3 H RAK 4353217004 22 D 
E094 14.0016030 E094 M14x2.0 OM 3I PRE 4353216098 12 C #N/A
E094 20.0017030 E094 M20x2.5 OM 3I PRE 4353217098 12 C #N/A
E861 10.0013030 E861 M10x1.25 OM 3I SPR 4352413053 12 C #N/A
E890 16.0016030 E890 M16x2.0 OM 3I PRE 4353216098 12 C #N/A
E890 18.0017030 E890 M18x2.5 OM 3I PRE 4353217098 12 C #N/A
E890 20.0017030 E890 M20x2.5 OM 3I PRE 4353217098 12 C #N/A
E893 11.1137030 E893 7/16-20 OM 3I PRE 4353237096 12 C #N/A
E893 12.7037030 E893 1/2-20 OM 3I PRE 4353237096 12 C #N/A
E893 15.8836030 E893 5/8-18 OM 3I PRE 4353236098 12 C #N/A
E893 19.0535030 E893 3/4-16 OM 3I PRE 4353235098 12 C #N/A
E536 14.2856010 E536 9/16-16 No1 OM 3H RAK 4353256004 12 D 
E501 03.0006012 E501 M3 No1 H RAK 4353206003 10 D #N/A
E501 03.0006032 E501 M3 No3 H RAK 4353206003 10 D #N/A
E501 04.0008012 E501 M4 No1 H RAK 4353208003 10 D #N/A
E501 08.0013012 E501 M8 No1 H RAK 4353213003 10 D #N/A
E501 16.0016012 E501 M16 No1 H RAK 4353216004 10 D #N/A
E501 24.0018022 E501 M24 No2 H RAK 4353218004 10 D #N/A
E501 24.0018032 E501 M24 No3 H RAK 4353218004 10 D #N/A
E513 03.0003012 E513 M3x0,35 No1 H RAK 4353203003 10 D #N/A
E513 11.0009022 E513 M11x0,75 No2 H RAK 4353209003 10 D #N/A
E513 11.0009032 E513 M11x0,75 No3 H RAK 4353209003 10 D #N/A
E564 10.0012032 E564 M10x1,0 TiN H PRE 4350012090 10 D #N/A
E564 12.0014032 E564 M12x1,5 TiN H PRE 4350014090 10 D #N/A
E606 14.0016022 E606 M14 H GUN 4353216073 10 D #N/A
E501 14.0016012 E501 M14 No1 H RAK 4353216004 10 D 
E564 14.0014032 E564 M14x1,5 TiN H PRE 4350014090 10 D 
E536 14.2856022 E536 9/16-16 No2 H RAK 4353256004 10 D 
E536 14.2856032 E536 9/16-16 No3 H RAK 4353256004 10 D 
E620 16.6016032 E620 M14 H RAK 4353216004 10 D 
E501 22.0017032 E501 M22 No3 H RAK 4353217004 10 D 
E501 20.0017012 E501 M20 No1 H RAK 4353217004 10 D 
B123308.0013131 B1233 M8 6H+0,1 2 SPR 4352413053 0 C #N/A
B123310.0014131 B1233 M10 6H+0,1 2 SPR 4352414053 0 C #N/A
B123906.0012030 B1239 M6 32 SPR 4350612053 0 D #N/A



                 Förbättringsarbete mot Lean Production                  
på Tooling Support Halmstad AB                                                 

 
 

 
Dejan Mirosavljevic   Maskiningenjörprogrammet 
Mattias Augustsson  Högskolan i Halmstad
   

62 

B125808.0013030 B1258 M8 32 SPR 4352413053 0 A #N/A
B125810.0014030 B1258 M10 32 SPR 4353214053 0 B #N/A
E054 12.0012032 E054 M12X1,0 TiAlN H RAK 4352412004 0 E #N/A
E085 10.0014030 E085 M10x1.5 OM 3I SPR 4352414053 0 C #N/A
E085 12.0015030 E085 M12x1.75 OM 3I SPR 4352415053 0 C #N/A
E501 18.0017032 E501 M18 No3 H RAK 4353217004 0 D #N/A
E501 22.0017022 E501 M22 No2 H RAK 4353217004 0 D #N/A
E513 03.5003032 E513 M3,5x0,35 No3 H RAK 4353203003 0 D #N/A
E513 11.0009012 E513 M11x0,75 No1 H RAK 4353209003 0 D #N/A
E536 14.2856012 E536 9/16-16 No1 H RAK 4353256004 0 D #N/A
E564 04.0006032 E564 M4x0,5 TiN H PRE 4350006090 0 D #N/A
E564 05.0006032 E564 M5x0,5 TiN H PRE 4350006090 0 D #N/A
E564 14.0012032 E564 M14x1,0 TiN H PRE 4350012090 0 D #N/A
E859 12.0013320 E859 M12x1.25 3FL OM 3I GUN 4353215073 0 C #N/A
E869 10.0013030 E869 M10x1.25 OM 3I SPR 4352414053 0 C #N/A
E869 12.0013030 E869 M12x1.25 OM 3I SPR 4352415053 0 C #N/A
E869 18.0014020 E869 M18x1.5 OM 3I SPR 4352415053 0 C #N/A
E879 12.7037030 E879 1/2-20 OM 3I GUN 4352437053 0 C #N/A
B125808.0013031 B1258 M8 2 SPR 4352413053 0 A 
B123406.0012030 B1234 M6 32 SPR 4352412053 0 A 
B125810.0014031 B1258 M10 2 SPR 4352414053 0 A 
B123408.0013030 B1234 M8 32 SPR 4352413053 0 A 
B123308.0013132 B1233 M8 6H+0,1 T 2 SPR 4352413053 0 C 
B123406.0012230 B1234 M6 6G 32 SPR 4352412253 0 B 
       

Totalt behov under året    300000  
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Bilaga 7 Olika delar på en gängtapp 

 


