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Förord 

Det här är resultatet av examensarbetet som ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi – maskinteknik, som ges av högskolan i 

Borås. Arbetet har förlagts på Pilkington Floatglas AB i Halmstad. Jag vill rikta ett stort tack 

till Pilkingtons produktionschef för bearbetnings- och beläggningsprocessen Jörgen Larsson 

som varit min handledare under arbetets gång. Jörgen har varit mycket tillmötesgående, svarat 

på alla mina spörsmål, bistått mig i arbetet och fått mig att känna mig välkommen på 

Pilkington. Jag vill även tacka Ulf Jakobsson, ställföreträdande arbetsledare för 

bearbetningsprocessen, och Mats Gustavsson, operatör vid bearbetningsprocessen, för deras 

hjälp och tillmötesgående. 

Jag vill dessutom tacka min lärare/handledare på högskolan i Borås; Bo Månsson, för hans 

stöd i mitt arbete.  

Halmstad April 2010 
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Summary 

This work has been performed in Pilkington Floatglas AB in Halmstad. Pilkington Halmstad 

is within the NSG (Nippon Sheet Glass) Group and it is the only float glass plant in the 

Nordic countries, which manufactures hardened and coated glazing for buildings. Pilkington 

has been in Halmstad since 1976 and owned by the NSG Group from 2006.  

The work and the study describe how the production system at Pilkington Halmstad can be 

streamlined in order to obtain the purpose, which is an order increase of Cut-size and to 

become more competitive. The first thing that is done is an analysis of the current situation 

that consists mapping of processes and material flow in terms of layout, manufacturing steps, 

ways of material flow and operations. The current description is compiled into a SWOT 

analysis that describes the strengths, opportunities, weaknesses and threats. With that the 

SWOT analysis illustrates what Pilkington is good at and what improvements that are needed 

to achieve the purpose. 

The result of this work shows that Pilkington can be more competitive and get an increase of 

Cut-size orders by reducing the order fulfilment lead time. The order fulfilment lead time is 

the time from that the customer has placed the order to the customer to receive it. A condition 

for reducing the order fulfilment lead time is to introduce a hardened coating which involves 

changes and opportunities for improvement in the flow of material. The work focuses on the 

basis of a hardened coating to develop solutions that will contribute to reducing the order 

fulfilment lead time. This means that improvements will be achieved foremost in the 

production and material flow. The production of Cut-size will be better planned and prepared 

for orders, which directly affects the order fulfilment lead time, and it will also be better 

utilized and adapted to Pilkington's production systems. If the solutions are implemented at 

Pilkington Halmstad, they will be more competitive, which can lead to an order increase of 

Cut-size.  
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Sammanfattning 

Detta arbete har utförts på Pilkington Floatglas AB i Halmstad. Pilkington i Halmstad är inom 

NSG (Nippon Sheet Glass) Group den enda floatglas fabrik i Norden som tillverkar härdade 

och belagda glasrutor till byggnader. Pilkington har funnits i Halmstad sedan 1976 och ägs 

från 2006 av NSG Group. 

Arbetet beskriver och studerar hur produktionssystemet på Pilkington i Halmstad kan 

effektiviseras för att uppnå syftet, vilket är att få en beställningsökning av Cut-size och bli 

mer konkurrenskraftiga. Först görs en nulägesanalys som består av en kartläggning av 

processerna och materialflödet i form av layout, tillverkningssteg, materialflödesvägar och 

arbetsmoment. Nulägesanalysen sammanställs i en SWOT-analys som beskriver styrkor, 

möjligheter, svagheter och hot. Med det visar SWOT-analysen vad Pilkington är bra på samt 

vad som behöver förbättras för att uppnå syftet.   

Resultatet av arbetet visar att Pilkington kan bli mer konkurrenskraftiga och få en 

beställningsökning av Cut-size genom att reducera orderflödets ledtid. Orderflödets ledtid är 

den tid från att kunden lagt sin order till att kunden fått sin order. En förutsättning för att 

kunna reducera orderflödesledtiden är att införa en härdbar ytbeläggning som medför 

förändringar och förbättringsmöjligheter i materialflödet. Arbetet fokuserar på att utifrån en 

härdbar ytbeläggning ta fram lösningar som bidrar till att reducera orderflödets ledtid. Det 

innebär att förbättringar främst kommer att ske i produktionen och materialflödet. 

Produktionen av Cut-size kommer att kunna planeras och förberedas bättre inför order, vilket 

direkt påverkar orderflödets ledtid, och den kommer också att utnyttjas och anpassas bättre 

efter Pilkingtons produktionssystem. Om lösningarna genomförs på Pilkington i Halmstad blir 

de mer konkurrenskraftiga vilket kan leda till en beställningsökning av Cut-size. 

Nyckelord: Orderflödets ledtid, materialflöde, effektivisering, konkurrenskraftig, Cut-size, 

bearbetningsprocessen, beläggningsprocessen, ej härdbar/härdbar ytbeläggning. 
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1. Inledning 

Idag kräver kunderna mer än bara låga priser. De efterfrågar även högkvalitativa produkter 

som levereras snabbt och enkelt med hög kundservice. Det ska även vara hög flexibilitet på 

produktutbudet då kunden, i bästa fall, kan få precis det den vill ha. Med dagens ökande 

kundkrav och en allt mer pressad situation för att lyckas tillfredställa kunden har en 

effektivare tillverkning blivit allt viktigare för att nå ekonomisk framgång på marknaden. I 

och med läget som har beskrivits ovan, fås en större förståelse för varför produktionen är 

viktig och även för hur den ska effektiviseras för att kunna tillfredsställa kunden bättre samt 

för att företag ska bli mer konkurrenskraftiga. För många företag blir detta en utmaning att 

kunna skapa en produktion som kan tillverka produkter till så lågt pris som möjligt, med hög 

flexibilitet och med högsta kvalité som dessutom ska levereras snabbt, enkelt och i rätt tid 

(Bellgran & Säfsten 2005). 

Denna kandidatuppsats är resultatet av en studie inom effektivisering och utveckling av 

produktionssystem. Arbetet har bedrivits på Pilkington Floatglas AB i Halmstad där fokus har 

legat på kartläggning och utveckling av deras befintliga orderflödesledtid, för att kunna 

leverera snabbare till kund. För Pilkington innebär orderflödesledtiden den tid det tar i deras 

produktion från det att kunden beställer sin order till det att ordern skickas från Pilkington. 

Det är värt att nämna att Pilkington själva inte har ansökt om hjälp med sin produktions-

verksamhet utan jag har själv sökt mig dit och de har varit villiga att ta emot mig.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

På Pilkington Floatglas AB i Halmstad tillverkas glasrutor som används främst i byggnader. 

Själva glasskivorna tillverkas i en floatglasprocess med standardiserat mått som därefter, 

beroende på vad kunden har beställt, bearbetas och beläggs i två olika processer. Produkt-

variationen på glasskivorna är nästintill obegränsad när det gäller storlek och mått, då det 

finns möjlighet till att få alla mått från standardmåttet och mindre, som hanteras i 

bearbetningsprocessen. De produkterna kallas Cut-size och utgörs av kundunika mått. Cut-

size kan dessutom få olika egenskaper genom att behandlas i en beläggningsprocess. 

Egenskaperna som kan beläggas på glasytan är solskydd eller energisparglas. Orderflödets 

ledtid för dessa Cut-size produkter är idag fyra veckor exklusive en veckas leverans. På 

Pilkington strävas det mot att arbeta för att få ner orderflödets ledtid så att de kan matcha sina 

konkurrenter, vilket betyder att orderflödesledtiden behöver reduceras till timmar. Att 

orderflödets ledtid är fyra veckor beror dels på att Pilkington inte kan förbereda produktionen 

för beställningarna av Cut-size i dagsläget. 

 

Mitt arbete består i att ta fram olika lösningsförslag på hur Pilkington kan reducera den 

nuvarande ledtiden för orderflöde av Cut-size och få produktionen av dem att bli mer effektiv. 

Arbetet ska utföras i bearbetnings- och beläggningsprocessen där Cut-size tillverkas och 

beläggs. Genom att reducera den befintliga orderflödesledtiden förändras och förbättras ett 

par andra faktorer för Cut-size t.ex. antalet kundbeställningar och lönsamheten för företaget. 

Frågeställningarna som arbetet ska följa rör Cut-size produktionen och formuleras på följande 

sätt: 
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o Hur ser den nuvarande situationen ut? 

o Varför ser orderflödets ledtid ut som det gör? 

o Hur kan orderflödets ledtid reduceras, samtidigt som produktvariationen behålls, för 

att få fler kundbeställningar av produkterna och bli mer konkurrenskraftiga? 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet och effekten som arbetet ska åstadkomma är en beställningsökning av Cut-size. Arbetet 

är därför viktigt att genomföra för att nå en framgångsrikare verksamhet och bli mer 

konkurrenskraftiga. Målet är att ge förslag på hur Pilkington kan reducera orderflödets ledtid 

för Cut-size. Det är tydligt formulerat när det gäller vad som ska uppnås. Hur det ska uppnås 

är däremot mer otydligt i början, innan det har gjorts en kartläggning av fabriken och tagit 

fram lämpliga förslag som Pilkington har möjlighet till att göra. Arbetet studerar de delar som 

skulle kunna effektiviseras för att reducera orderflödets ledtid men fortfarande behålla 

produktvariationen. På långsikt är målet att sträva efter att få en orderflödesledtid i 

produktionen som endast är några timmar, för då är Pilkington på samma nivå eller 

förhoppningsvis bättre än konkurrenterna. 

1.3 Avgränsningar 

Mitt arbete avgränsas till Pilkingtons floatglasfabrik i Halmstad och till att ta fram 

effektiviseringar i bearbetnings- och beläggningsprocessen, inte i själva floatglasprocessen.  

Arbetet ska ge förslag på lösningar till en effektivisering, vad gäller orderflödets ledtid för 

produktgruppen Cut-size, och hur en beställningsökning av dessa kan åstadkommas. Det 

innebär att arbetet inte ser till eventuella effektiviseringar för de generella standardiserade 

produkterna. Arbetet redovisar inga beräkningar för hur lönsamheten skulle kunna öka eller ej 

vid en effektivisering. Den studerar heller inte eventuella undersökningar för hur marknaden 

ser ut. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 

Här beskrivs metod och tillvägagångssätt samt vad det har lett fram till för resultat och 

slutsats. Metoderna har tagits fram för att hitta möjligheter som kan reducera orderflödets 

ledtid för att bli mer konkurrenskraftiga och för att få fler kundbeställningar av Cut-size. 

Figur 2.1 visar hur arbetsgången har varit upplagd, från start till mål, med början i 

litteraturstudier och besök på Pilkington i Halmstad. Som syns i figuren har arbetet bedrivits 

med kvalitativ metod. 

 

 

2.1 Kvalitativ metod 

I arbetet har kvalitativ metod använts eftersom det bygger på verbala formuleringar, både 

skrivna och muntliga.  Det har utgått ifrån litteraturstudier och de 10 besök som gjorts på 

Pilkington och säkerställer att det data detta arbete grundas på är reliabelt och giltigt. Besöken 

har resulterat i en nulägesanalys med diskussioner och observationer i produktionen samt 

instudering av företagsspecifika rapporter och information. Dessa har sedan sammanställts i 

en SWOT-analys för att lättare kunna bedriva analysen av utvecklingsarbetet.  

Litteraturstudier 

10 Besök 

Nulägesanalys - SWOT 

Intern Information Diskussioner Observationer 

Utvecklingsarbetet 

Resultat 

Slutsats 

Figur 2.1 Metoder och tillvägagångssätt för Cut-size produktionen. 
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2.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna utgörs av böcker och artiklar som är hämtade ifrån Pilkingtons intranät. 

Litteraturen har använts för att kunna definiera och fördjupas inom de teorier som arbetet har 

beaktat. Studier av litteraturen har också använts för att stödja de teorier och lösningsförslag 

som arbetet tar. En del figurer och tabeller som använts i arbetet är hämtade eller inspirerade 

från tillgänglig litteratur. Litteraturstudien har gjort arbetet trovärdigt och realiserbart.  

2.1.2 Empiri, diskussion och övrig datainsamling 

Regelbundna besök har gjorts på Pilkington under arbetets tid. Under besöken har empiri, 

diskussioner och övrig informationssökning vidtagits. Empiristudier har bedrivits i 

bearbetnings- och beläggningsprocessen där observationer utav produktionen av Cut-size 

gjorts. Det innefattar kartläggning av layout, materialflöde, arbetssätt och orderflödets ledtid i 

produktionen. Orderflödesledtiden har fåtts fram genom färdig data och diskussioner som 

sammanställts i tabell, aktivitetslista och Gantt-schema. Korta intervjuer och diskussioner har 

gjorts regelbundet med främst produktionschefen för bearbetnings- och beläggnings-

processen, Jörgen Larsson. Med operatör Mats Gustavsson och ställföreträdande arbetsledare 

Ulf Jakobsson för bearbetningsprocessen har diskussioner förts, främst med fokus på 

arbetsprocesserna och tidsåtgången för produktionen. Övrig datainsamling har gjorts om 

Pilkington, däribland information hämtad från hemsidan och från andra företagsspecifika 

rapporter. 

2.2 Arbetsgång 

Utifrån litteraturstudie, besök, nulägesanalys, empiristudier, diskussion och övrig 

datainsamling har utvecklingsarbetet kunnat bedrivas på ett bra och strukturerat sätt. Det har 

medfört resultat och slutsats som beskrivs mer utförligt under respektive rubrik. Bilaga 1 ger 

en mer detaljerad och översiktligt bild över metoder och tillvägagångssätt samt vilka resultat 

och slutsatser de har lett fram till. Slutsatsen ska komma fram till Pilkingtons möjlighet att 

kunna reducera orderflödets ledtid för att matcha sina konkurrenter och bli mer konkurrens-

kraftiga, vilket leder till en ökning antalet kundbeställningar för Cut-size.   
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3. Nulägesanalys 

Nulägesanalysen redogör en kartläggning för hur det ser ut på Pilkington Floatglas AB 

Halmstad i dagsläget. Analysen tar sin börjar med en företagsbeskrivning om Pilkingtons 

floatglasfabrik i Halmstad och vilket produktutbud som finns att tillgå samt hur marknaden 

ser ut. Därefter kartläggs och beskrivs floatglas -, bearbetnings- och beläggningsprocessen 

samt visar hur den befintliga orderflödesledtiden ser ut för produktgruppen Cut-size. 

Orderflödesledtiden används vid Pilkington som en benämning för hur lång tid arbets-

processerna och tillverkningen tar från det att kunden har lagt en order, tills att ordern skickas 

från Pilkington. Nulägesanalysen avslutas med en sammanställning och vad analysen av 

utvecklingsarbetet ska fokusera på. 

3.1 Företagsbeskrivning 

Pilkington är varumärket för floatglas, planglas, som ingår i planglasverksamheten inom NSG 

(Nippon Sheet Glass) Group sedan 2006. Pilkington är en av världens största tillverkare av 

glasprodukter till bygg- och bilmarknaden. Pilkington Floatglas AB ligger i Halmstad och är 

den enda floatglas fabriken i Norden som tillverkar fönsterrutor till byggnader som är belagda 

och härdade. I Halmstad har företaget 290 anställda och har funnits sedan 1976. Marknaden är 

belägen till 75 procent i Norden och resten är övriga världen. Pilkington värdesätter kvalitet, 

som är en nyckelfaktor i arbetet med att bygga bra relationer med kunderna. Pilkington är ISO 

certifierade för ISO 9001 och ISO 14001 samt energilednings certifierade ELS, som dels 

innebär att de får reducerat elpris. Pilkington har gjort glasprodukter till många byggnader, 

däribland Trade Center i Halmstad (Pilkington). 

3.2 Produktutbud och marknad 

Pilkington tillverkar standardprodukter, som kan vara av rent planglas eller vara belagda med 

en ytbeläggning för att få annan egenskap, som är 6×3,210 meter. Utifrån standardprodukten 

gör Pilkington anpassade produkter efter kundunika mått, s.k. Cut-size. Dessa produkter 

består av ett nästintill obegränsat antal varianter vad gäller mått och storlek, eftersom 

valmöjligheten av mått är vilket som helst som är mindre än standardmåttet. Pilkington kan i 

hög grad tillgodose kunden med det mått den vill ha. Glaset härdas och ytan på Cut-size 

beläggs oftast. Beläggningen är mer begränsad jämfört med bearbetningen eftersom det finns 

ett antal framtagna beläggningar att välja mellan. Beskrivning utav processerna görs i del 3.3. 

 

Efterfrågan på bygglas som är kundanpassade ökar. Användningen av glas i byggnader tilltar 

varje år eftersom arkitekter använder mer glas i sin design och vill ha hela glasfasader vilket 

gör marknaden mer säker för framtiden. Vägarna till marknaden, via Pilkingtons närmaste 

kunder, illustreras i bilaga 2. Kunderna till Pilkington utgörs av flera områden men främst är 

det större fönstertillverkare. Konkurrenterna består av större glasföretag t.ex. Saint Gobain i 

Frankrike. 
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3.3 Kartläggning av processer och materialflöde 

Kartläggningen tar upp hur det ser ut idag för produktionen av Cut-size, vilket då gäller 

processerna och materialflödet samt den nuvarande ledtiden för orderflödet. Figur 3.1 visar 

hur processerna ligger, där bearbetnings- och beläggningsprocessen är de som ligger i fokus 

för produktionen av Cut-size. 

 

Materialflödet för produktionen av Cut-size, från råvara till färdig Cut-size glasskiva, ser idag 

ut som figur 3.2 visar. Glasskivorna med standardmått tillverkas i floatglasprocessen. De går 

vidare till bearbetningsprocessen i fabrik 2 för att anpassa glasskivan till en Cut-size. Därefter 

går Cut-size skivorna tillbaka in till fabrik 1 och till beläggningsprocessen för att få en glasyta 

med olika egenskaper. Tillsist läggs Cut-size i färdigvarulager som är beläget i fabrik 2. Som 

syns i figur 3.2 är materialflödet komplext och processerna kommer i fel ordning. Processerna 

ska beskrivas ytterligare för att redogöra vad de innebär och hur de påverkar materialflödes-

strukturen samt orderflödesledtiden. 

 

3.3.1 Floatglasprocessen 

Floatglaset beståndsdelar är sand till 73 procent, soda 13 procent och resten består av 

kalksten, dolomit och aluminiumoxid. I bilaga 3 visas hur själva floatglasprocessen går till. 

Beståndsdelarna smälts ner i en smältugn. Det smälta glaset har en temperatur på ca 1000 

grader och det hälls kontinuerligt ut på ett grunt bad av tenn. Glaset flyter smidigt ut på tennet 

och bildar en plan yta. Tjockleken på glaset styrs av den hastighet som bandet har när glaset 

dras av från badet vidare in i kylkanalen. Floatglasprocessen kan få fram glastjocklekar från 

0,4 till 25 mm. Efter kylning kan glaset beskäras. Glaset beskärs i standardmått som är 

Floatglas- 
processen 

Beläggnings- 
processen 

Färdigvaru- 
lager 

Bearbetnings- 
processen 

Figur 3.2 Materialflöde för Cut-size i dagsläget. 

Fabrik 1 Fabrik 2 

Lager 

Floatglas- 
processen 

Färdigvaru- 
lager 

Figur 3.1 Kartläggning av processer. 

Fabrik 1 Fabrik 2 

Beläggnings- 
processen 

Bearbetnings- 
processen 
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6×3,210 meter. Standardglasskivorna placeras i olika ställ och läggs i lager i väntan på 

transport eller för att gå vidare till efterföljande processer (Pilkington).   

Floatglasprocessen går varje dag på året, dygnet runt. Processen kan inte stängas av eftersom 

det får oerhörda konsekvenser, utan den måste rulla på hela tiden. Hastigheten av hur mycket 

råvaror som ska smältas kan regleras beroende på hur efterfrågan ser ut, vilket studeras utifrån 

prognoser för kommande period. Smältugnens maxgräns är 6000 ton glas/vecka och 

minimum är 3000 ton/vecka. Efterfrågan i Norden, där marknaden är 75 procent, ligger 

ungefär på 3000 ton/vecka. En floatglasanläggning som körs non-stop under 11-15 år 

tillverkar ca 6000 kilometer glas per år, vilket är en sträcka från Halmstad ner till Kongo i 

Afrika.  

3.3.2 Bearbetningsprocessen 

Bearbetningsprocessen är en efterföljande och separat process till floatglasprocessen där 

standardprodukterna storleksmässigt anpassas och bearbetas efter kundens behov och blir 

Cut-size. Bearbetningsprocessen är belägen i den s.k. skärhallen i fabrik 2, som syns i figur 

3.1. Inom bearbetningsprocessen finns arbetsmoment som beskärning, slipning, tvättning och 

härdning, se figur 3.3. Figuren visar layouten av bearbetningen och materialflödet mellan 

arbetsmomenten.  

 
Råvarulagret består av standardprodukter (6×3,210 m), som kommer inifrån själva 

floatglasprocessen. Standardprodukterna läggs på ett skärbord och beskärs i de mått som är 

beställda och blir s.k. Cut-size produkter. Cut-size går vidare på transportbandet till slipning 

och tvättning. Stora delar av momenten sker per automatik. Produkterna ställs sedan på 

vagnar med olika nummer för att lättare veta vilken kundbeställning det är och placeras sedan 

på torget. Torget är ett mellanlager dit vagnar med Cut-size körs som ska in i härdningen. 

Skärbord 

Slipning 

Tvätt 

Råvarulager 
(standardprodukter) 

Avlastning vagn 
med glas  

 

"Torg" Mellanlager 
bestående av vagnar med 

glas som ska till 
härdprocess 

Härd-
process 

Lager: Vagn med glas som ska 
vidare in i beläggningsprocessen 

Från Floatglasprocess Till Beläggningsprocess 

Figur 3.3 Layout av bearbetningsprocess. 
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Härdningen är en process som gör glaset till ett säkerhetsglas. Glaset värms upp på rullar och 

kyls snabbt med luft. Glaset skadar ingen om det skulle spricka, eftersom det går i tusen bitar. 

Exempel på härdat glas är vanligtvis sidorutan på en bil men kan också vara glasskivor som 

ska sitta i byggnader en meter från markytan och upp. Detta för att det ska vara möjligt att 

kunna luta sig mot glasrutan utan att den går sönder. Efter härdningen är Cut-size färdig-

bearbetad i skärhallen och ska tillbaka in till fabrik 1, där beläggningsprocessen finns eller 

alternativt till färdigvarulager för att transporteras vidare till kund. Vid första alternativet 

läggs skivorna ytterligare en gång i ett mellanlager där de delas upp och grupperas efter 

vilken beläggning de ska ha innan de ska in i beläggningsprocessen.  

3.3.3 Beläggningsprocessen 

Beläggningsprocessen är en separat och efterföljande del till floatglasprocessen. I 

beläggningsprocessen används en Energi Spar Glas-maskin. Maskinen sputtrar med hjälp av 

vakuum ett tunt lager metallskikt, bl.a. titan, på glasets yta. Syftet med belagt glas är att ge 

glasskivorna olika egenskaper som kontrollerar värme- och dagsljustransmissionen. Det gör 

det möjligt att använda stora glasytor i byggnader utan betydande värmeförluster eller 

solvärmebelastning och ändå behålla ljusinsläppet.  

Figur 3.4. visar de två beläggningar som finns att tillgå på Pilkington i Halmstad och till hur 

stor andel de används på Cut-size. Till 10% beläggs Cut-size produkterna till s.k. 

energisparglas. Energisparglas består av en produkt, S3 – Pilkington Optitherm™. Denna 

beläggning maximerar insläppet av solens varma strålar, och har egenskapen att kunna bevara 

värmen som släpps igenom. Glaset gör energisparande av uppvärmning möjlig eftersom 

glaset reflekterar solens varma strålar tillbaka in i byggnaden och värmeisolerar. Glas med 

denna beläggning får då en ljummen innerruta. Dessa produkter används främst där det är 

kallare eller mildare klimat just för att bevara värmen och spara energi. Byggnader som har 

stora inglasade partier har stor nytta av att glasrutorna är belagda med S3 eftersom byggnaden 

på så vis blir mer behaglig att vistas i (Pilkington).  

 
  

90% av beläggningen för Cut-size är solskydd, Pilkington Suncool™. Beläggningen 

minimerar solens varma strålar från att komma igenom glasrutan men släpper samtidigt in en 

stor del av dagsljuset. Innerrutan är med denna beläggning kall. Solskyddsglas passar och 

används främst i varma klimat, även då stora delar av byggnader är inglasade, eftersom 

beläggningen reducerar insläppet av solens värme. Det gör att byggnaden även här blir mer 

behaglig att vistas i. Pilkington Suncool™ är också på sätt och vis energisparande eftersom 

användningen av luftkonditionering minskas. Av Pilkington Suncool™ finns det sex varianter 

10%

90%

Energiglas

Solskydd

Figur 3.4 Cirkeldiagram för beläggningen av Cut-size. 
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beroende på hur stort solskydd som söks. Gemensamt för båda beläggningsegenskaperna är 

målsättningen som är att skapa det bästa och det mest behagliga inomhusklimat till lägsta 

möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan (Pilkington).  

 

Den nuvarande ytbeläggningen som används, som bl.a. består av metallen titan, är ej härdbar. 

Det innebär att glasskivan inte går att härda efter det att beläggningen är lagd och det gör att 

tillverkningsstegen och materialflödet se ut som figur 3.3 och 3.5 visar. Materialflödet måste 

först gå till bearbetningsprocessen i fabrik 2 med standardprodukter från floatglasprocessen 

innan beläggningen kan ske. Det är svårt att flytta maskinerna och förändra materialflödet 

eftersom det är stora maskiner som har sina platser i fabrikerna. Det gör att det blir ett 

komplext flöde och mycket flyttande av material fram och tillbaka mellan fabrikerna. 

 
Beläggningsprocessen är den process som styr hur materialflödesstrukturen ser ut och i vilken 

ordning tillverkningsstegen för Cut-size kommer. Inom själva beläggningsprocessen finns fler 

faktorer som bör beaktas. Det är att endast en sorts beläggning kan köras åt gången. ESG - 

maskinen måste ställas om varje gång en annan beläggning ska göras, vilket är 2-4 gånger per 

dag, och testköra den för att se till att beläggningen blir rätt och jämn. Varje omställning tar 

ca två timmar. Dessutom måste titanet genomgå förebyggande underhåll en gång i veckan, 

eftersom det efter ca en vecka börjar lossnar flagor från titanet. Underhållet uppskattas till ca 

sexton timmar, se bilaga 5.  

I beläggningsprocessen körs produkterna i batcher (partier) som är grupperade i den 

ytbeläggning de ska ha. Turordningen i ESG-maskinen bestäms vanligtvis en vecka innan. 

Varje ytbeläggning körs en gång i veckan på bestämd tid oavsett hur många produkter som 

finns inom den aktuella batchen, vilket kan leda till små batcher och frekventa ställtider. Tid 

och arbete läggs också på att planera beläggningarna i en optimal ordning, från mörk till ljus, 

för få så korta ställtider som möjligt. När Cut-size körs i ESG-maskinen är det ett mellanrum 

mellan glasskivorna. Det gör att flagor från titanet lättare lossnar vilket leder till att skivorna 

lätt blir defekta. Procentuellt uppskattas utfallet till 90% då Cut-size har genomgått 

beläggningen. 

3.3.4 Nuvarande ledtid för orderflödet 

Materialflödet som beskrivits ovan formar en viss orderflödesledtid. Den nuvarande ledtiden 

för orderflödet är fyra veckor, se tabell 3.1. Det finns två beläggningstillfällen eftersom 

Beläggnings- 
processen 

Figur 3.5 Nuvarande materialflöde. 

Från 
floatglasprocessen 

Till 
färdigvarulager 

Bearbetnings- 
processen 
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utfallet för första tillfället är 90% och andra beläggningstillfället ska täcka upp det. Den femte 

veckan är själva leveransen till kunden. 

  

 

 

 

Längden på orderflödets ledtid beror främst på att det inte går att planera ordern i förväg 

eftersom beläggningen är ej härdbar. Det betyder att produktionen är reaktiv. Det innebär att 

reaktion och planering för tillverkning först sker när order inkommit (Bellgran & Säfsten 

2005). Kundorderpunkten (KOP), hur mycket av produktionen som kan vara påbörjad innan 

kunden gör sin beställning, påverkas av att produktionen inte går att planera (Segerstedt 

2008). Kundorderpunkten är då Make To Order (MTO) som betyder tillverkning/produktion 

mot order, se figur 3.6. Produktion mot kundorder innebär att grundkonstruktionen är klar, 

d.v.s. standardglasskivorna. Floatglasprocessen är då prognosstyrd. Därefter sker 

tillverkningen efter vad kunden beställer i de efterföljande processerna ((Olhager 2000) 

(Bellgran & Säfsten 2005)). 

 

 
Placeringen av kundorderpunkten påverkar Pilkingtons förmågor och hur konkurrens-

faktorerna blir, se tabell 3.2 (Säfsten och Bellgran 2005). Produktvariationen är hög, vilken 

syns idag att Pilkington klarar av och är bra på. Dock blir leveranstiden kategoriserad som 

medel, vilket enligt tabell 3.1 är totalt fem veckor ur kundens synvinkel. Produktionsvolymen 

är liten, vilket bättre skulle passa som medel eftersom det är stor variation på hur 

omfattningen av produktionsvolymen och orderstorleken är. 

 

 

 

Egenskap MTO 

Leveranstid till kund Medel 

Produktionsvolymer Små 

Produktvariation Hög 

 

Vecka Arbetsordning 
1 Order kommer in. Bearbetas i skärhall i momenten skär och slip 

2 Produkterna härdas 

3 Beläggning 1 

4 Beläggning 2 + leverans från Pilkington 

5 Kunden får produkten (1 veckas leverans) 

Försörjnings-
perspektiv 

Efterfråge-
perspektiv 

MTO 

KOP 

Prognosstyrda 
aktiviteter 

Kundorderstyrda 
aktiviteter 

Figur 3.6 Kundorderpunkten (baserad på Bellgran, M. & Säfsten K. (2005) fig. 3.9 s. 89 och 

Olhager, J. (2000) fig. 1.4 s. 23). 

Bearbetningsprocess Beläggningsprocess 

Tillverkning/Produktion 
mot order -                  

MTO 

Floatglasprocess 

Tabell 3.1 Nuvarande ledtid för orderflödet med leveranstid. 

Tabell 3.2 Kundorderpunkt och möjlighet till att uppfylla olika konkurrensfaktorer (baserad på 

Bellgran, M. & Säfsten K. (2005) tabell 3.5 s. 89). 
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Varje aktivitet i orderflödesledtiden har kartlagts mer detaljerat tidsmässigt tillsammans med 

ställföreträdande arbetsledare Ulf Jakobsson och operatör Mats Gustavsson. I en aktivitetslista 

framkommer tidsplaneringen av aktiviteter och hur lång tid de tar att genomgå, se bilaga 4 

(Tonnquist 2008). Som syns i aktivitetslistan tar det drygt nio timmar att tillverka och 

färdigställa en kundorder av Cut-size varav drygt sex timmar är administrativ ledtid. Den 

administrativa ledtiden är den tid det tar för själva orderbehandlingen, som att lägga in ordern 

i systemet, ta beslut samt orderbekräftelse. Först ska ordern läggas in i affärssystemet SAP 

(Systems, Applications and Products of data processing) hos en orderinläggare. Sedan skickas 

ordern ut till produktionen och läggs in i PROST (Produktionsstruktur) systemet av ytterligare 

en orderinläggare. Ulf Jakobsson planerar även då in orderns aktiviteter i bearbetnings-

processen och hur Cut-size ska skäras ut i standardglasskivan på bästa sätt.  Den övriga tiden 

läggs på arbetsmomenten i bearbetnings- och beläggningsprocessen samt packning och 

leverans. De totalt nio timmar som det tar att färdigställa kundordern är värdehöjande, d.v.s. 

någon form av arbete görs på produkten (Bellgran & Säfsten 2005). De sprids ut på fyra 

veckor, där resten av tiden är lager, väntan och ställtider. Nio timmar på fyra veckor är stor 

differens. Anledningen till att aktiviteterna sprids över fyra veckor är p.g.a. beläggnings-

processen. Produktionen av Cut-size styrs efter den eftersom det första beläggningstillfället 

inväntas till vecka tre. Alla orders ska vara klara i momenten skär och slip i vecka ett innan de 

kan, i vecka två, planeras in i första beläggningen som sker vecka tre. Under vecka två har 

produkterna tid att härdas och därför sker inte arbetet frekvent, utan anpassas efter 

planeringen i beläggningsprocessen. I vecka fyra är andra beläggningstillfället som ska täcka 

upp felkvoten som blev i första beläggningen. Aktiviteterna i orderflödesledtiden syns även i 

bilaga 5 i ett Gantt-schema, med en tidsaxel med start- och färdigtider, för att se hur de ligger 

över tiden (Tonnquist 2008).   

I dagsläget avtar kundbeställningar av Cut-size p.g.a. att kunden inte vill vänta i fem veckor 

på sin beställning, varav fyra veckor är orderflödets ledtid. Det finns konkurrenter, t.ex. Saint 

Gobain, som har kortare orderflödesledtid för produkter som Cut-size d.v.s. som bara är några 

timmar. Anledningen till att Pilkington i dagsläget inte kan matcha orderflödesledtiden med 

konkurrenterna är för att de har varit före Pilkington i utvecklingen med en härdbar 

ytbeläggning, enligt produktionschefen för bearbetnings- och beläggningsprocessen Jörgen 

Larsson. Härdbar ytbeläggning innebär att glasskivan kan härdas efter att beläggningen är 

lagd. Jörgen belyser vidare att konkurrenterna har patent på de härdbara beläggningar de har 

tagit fram, vilket har begränsat valet av beläggningsmetall för Pilkingtons del. Idag väljer 

Pilkingtons kunder istället konkurrenterna eftersom de har utvecklat en härdbar ytbeläggning 

vilket leder till en bättre orderflödesledtid och kunden får produkten snabbare. Genom att 

arbeta med att få fram en härdbar ytbeläggning som reducerar orderflödets ledtid, kan 

Pilkington komma i samma nivå som konkurrenterna eller bättre, behålla och skaffa fler 

kunder samt att få en tryggare framtid.  

3.4 Sammanfattning av nulägesanalysen 

För att sammanställa nulägesanalysen konkretiseras de inre och yttre förutsättningarna i en 

SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats). En SWOT-analys tar fram 

vad som är för respektive emot arbetet i nuläget och hur det kan påverka arbetet. Det skapar 

en bild av förutsättningarna inför analysen av utvecklingsarbetet. De yttre förutsättningarna, 

möjligheter och hot, ligger utanför arbetet och Pilkingtons verksamhet. De är svåra att 

påverka. De inre förutsättningarna beskriver Pilkingtons styrkor och svagheter (Tonnquist 

2008).  
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Tabell 3.3 visar SWOT-analys för hur förutsättningarna för att reducera orderflödets ledtid ser 

ut i nuläget. Styrkan består av att Pilkington har hög produktvariation som de kan tillgodose 

kunden med. Styrkan är också att produktionen är anpassad och potentiell till att införa en 

härdbar ytbeläggning, förändra materialflödet och kunna matcha konkurrenternas orderflödes-

ledtid. Som aktivitetslistan i bilaga 4 visar är bearbetningen i orderflödesledtiden en kort 

process som kan utnyttjas bättre med en härdbar ytbeläggning då materialflödet struktureras 

om. Styrkan är också att det finns stora forskningsmöjligheter till att hitta en härdbar 

ytbeläggning. Sispa är en metall i pågående forskningsprocess på Pilkington som inom en 

snar framtiden ska ersätta titan. Möjligheterna är att det finns fler metaller att studera som kan 

utvecklas och tillämpas i produktionen där Pilkington har stora forskningsmöjligheter. 

Efterfrågan ökar vilket ger möjlighet till fler kundbeställningar av Cut-size. Det gör att 

marknaden är säker och även framtidens utveckling.  

Svagheterna i nuläget är dock att det ännu inte finns en härdbar ytbeläggning tillämpad i 

produktionen vilket påverkar materialflödet och orderflödets ledtid. Pilkington ligger därmed 

efter i utvecklingen. Hoten är konkurrenterna, som är före i utvecklingen och har tillämpat en 

härdbar ytbeläggning i deras produktion samt infört patent. Svagheterna och hoten utgör en 

risk för Pilkington i nuläget, som är att kunderna för deras del minskar och de istället väljer en 

konkurrent. Det finns möjlighet att klara de yttre hoten och tillgodose den ökande efterfrågan 

genom att utveckla en härdbar ytbeläggning som är bättre anpassad till produktionens 

förmåga. Möjligheterna är stora till att kunna komma ikapp konkurrenternas utveckling och 

matcha deras orderflödesledtid om en härdbar ytbeläggning utvecklas och införs. Det gör att 

kundbeställningarna för Cut-size kommer att öka. 

Tabell 3.3 SWOT-analys. Bearbetad utifrån Tonnquist 2008. 

  

Faktorer som kan 
underlätta för arbetet 

Faktorer som kan 
försvåra för arbetet 

  Styrkor Svagheter 

Inom arbetet och 
verksamheten 

Stor produktvariation 
Förmåga i produktionen 

och forskning 

Ej härdbar beläggning         
Ej utvecklats 

  
Möjligheter Hot 

Utanför arbetet 
och 

verksamheten 

Utveckling av härdbar 
beläggning  

Efterfrågan och 
kundbeställningar ökar 

Bli mer 
konkurrenskraftiga 

Konkurrenter före i 
utvecklingen              

Patent 
Kunderna minskar 

 

Utvecklingsarbetet kommer att utgå ifrån hur en härdbar ytbeläggning kommer att påverka 

Pilkingtons produktion, materialflöde och orderflödesledtiden för Cut-size. Arbetet fortsätter 

utifrån det och tar fram ytterligare lösningar för hur orderflödets ledtid kan reduceras för att 

Pilkington ska bli mer konkurrenskraftiga och åstadkomma en beställningsökning av Cut-size.  
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4. Analys av utvecklingsarbetet för Cut-size 

Det krävs idag en utveckling av den nuvarande orderflödesledtiden för att få fler kunder att 

göra beställningar av Cut-size. Utifrån nulägesanalysen och SWOT-analysen, tabell 3.3, ska 

utvecklingsarbetet baseras på hur Pilkington ska minimera hoten och svagheterna samt 

utnyttja sina styrkor och de möjligheter som finns.  

Pilkington i Halmstad har en stor vilja och stora förutsättningar för att kunna matcha sina 

konkurrenters orderflödesledtid inom en snar framtid med en härdbar ytbeläggning som 

grund. Analysen av utvecklingsarbetet börjar med att beskriva hur materialflödet och dess 

struktur förändras med en härdbar ytbeläggning. Därefter ges förslag på hur det ska utnyttjas 

samt hur arbetet ska läggas upp för att reducera orderflödesledtiden och få en ökning av 

kundbeställningar för Cut-size. 

4.1 Materialflöde för härdbar ytbeläggning 

Med en härdbar ytbeläggning blir materialflödet ett rakt flöde genom processerna där 

förflyttningarna är minimerade, se figur 4.1. Materialflödets struktur förändras eftersom 

härdbar ytbeläggning gör att glasskivorna kan härdas efter det att beläggningen är lagd. Det 

skulle innebära att materialflödet går direkt från floatglasprocessen till beläggningsprocessen i 

samma lokal och sedan in till råvarulagret i skärhallen och bearbetningsprocessen samt tillsist 

in till färdigvarulagret. 

 
I dagsläget är arbetet igång med att implementera en härdbar ytbeläggning på Pilkington i 

Halmstad. Ytbeläggningen som är aktuell är sispa och ska ersätta titan inom en snar framtid. 

Metallen sispa kräver, precis som titan, underhåll en gång i veckan. Underhållet är ca 16 

timmar. Ställtiderna vid byte av produkt och beläggning är två timmar, precis som titan. 

Fördelen med sispa är, förutom att den är härdbar, att större batcher kan köras åt gången i 

beläggningsprocessen och antalet omställningar kan minimeras. Sispa har liknande utfall som 

titan i beläggningsprocessen vilket är ca 90%. Som syns ovan ger sispa den möjligheten att 

lägga beläggningsprocessen före bearbetningen vilket gör att materialflödet blir rakt och kan 

användas mer effektivt.  

Ur produktionssammanhang skulle härdbar ytbeläggning generera i kortare avstånd och 

reducering av orderflödesledtiden i Cut-size produktionen. Produktionen kommer även att 

anpassas efter en proaktiv tillverkning. Det innebär att produktionen är bättre förberedd och 

planerad inför kundorder. Det gör att Pilkington ligger steget före och kan förbereda sig bättre 

(Bellgran & Säfsten 2005). Pilkington blir mer proaktiva eftersom de kan förbereda ett lager 

som består av färdigbelagda standardglasskivor, se figur 4.1, vilket gör att de har ett moment 

mindre då kundorder inkommer och orderflödets ledtid kan reduceras. 

Floatglas- 
processen 

Bearbetnings- 
processen 

Färdigvaru- 
lager 

Beläggnings- 
processen 

Figur 4.1 Materialflöde för Cut-size med härdbar ytbeläggning. 

Fabrik 1 Fabrik 2 
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4.2 Arbetsupplägg för härdbar ytbeläggning 

Arbetsupplägget kommer att fokusera att ta fram lösningar på hur Pilkingtons produktion med 

härdbar ytbeläggning ska planeras och utnyttjas för att kunna reducera orderflödets ledtid och 

samtidigt behålla produktvariationen. De lösningar som kan användas i Pilkingtons 

verksamhet för att uppnå åtgärderna är: 

o ATO – Assembly To Order och partiformningsmetod. 

Med en härdbar ytbeläggning kan kundorderpunkten ändras för att erhålla en mer 

proaktiv tillverkning och också för att klara kundkraven bättre. Kundorderpunkten 

ATO kan tillämpas och den analyseras samt beskriver vilka förändringar den kommer 

att innebära. Det behövs också en struktur på hur det förberedande lagret och en 

optimal orderkvantitet i kundorderpunkten kan beräknas för att vara ännu mer 

förberedd på order och kunna arbeta mer smidigt. 

o Key Account Manager. 

I och med att Pilkington idag förlorar kunder är det viktigt att hitta sätt att vinna 

tillbaka dem och bygga upp samt säkerställa affärsrelationer. En Key Account 

Manager är ett sätt att se till att kundkraven tillgodoses vilket kan leda till att ett 

förtroendefullt och integrerat samarbete med kunderna skapas. 

o Leverantörsstyrda lager, kundstyrd orderprocess och integrering av affärs- och 

planeringssystem samt centralisering av kundkontakt. 

I bilaga 4 visas att en stor del av orderflödesledtiden är den administrativa ledtiden 

som är drygt sex timmar. Den behöver reduceras och för att göra det behöver själva 

orderbehandlingsprocessen effektiviseras. Leverantörsstyrda lager, kundstyrd 

orderprocess och integrering av affärs- och planeringssystem bidrar alla med att 

orderbehandlingsprocessen effektiviseras och gör det lättare för både kund samt för 

Pilkington i själva beställningsmomentet.  

4.2.1 ATO – Assembly To Order och partiformningsmetod 

Materialflödets förändring gör att produktionen av Cut-size kan förberedas. Figur 4.2 ger en 

indikation på hur upplägget av det nya materialflödet ser ut in och ut från bearbetnings-

processen. Standardglasskivorna läggs i ett råvarulager i skärhallen, färdigbelagda med den 

härdbara ytbeläggningen. De ska sedan bearbetas till Cut-size, härdas och därefter läggas i ett 

färdigvarulager. Glasskivorna bearbetas precis i den ordningen som görs i dagsläget, enda 

skillnaden är att ett beräknat lager av belagda standardglasskivor finns tillgängligt.  
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Detta innebär att Pilkington kan tillämpa Assembly To Order – ATO istället för Make To 

Order som är deras nuvarande kundorderpunkt. Enligt Segerstedt (2008) är kundernas krav på 

leveranstid samt produktens sammansättning och hur snabbt produkten kan framställas 

avgörande för hur mycket av produktionen som måste vara påbörjad när kundorder kommer. 

Assembly To Order är montering/ sluttillverkning mot kundorder (Bellgran & Säfsten 2005). 

I figur 4.3 illustreras ATO med kundorderpunkten (KOP). Fram t.o.m. beläggningsprocessen 

sker tillverkning mot lager utifrån prognosstyrda aktiviteter. Efter beläggningsprocessen 

ligger råvarulagret med belagda standardglasskivor. Det är först i bearbetningsprocessen som 

den stora produktvariationen tilltar och därför måste den vara kundorderstyrd. Kundorder-

punkten ligger då i anslutning till bearbetningsprocessen och Cut-size sluttillverkas efter 

kundens behov (Olhager 2000). Det innebär att när kundorder kommer in, tas en standard-

glasskiva med den beläggningen som är beställd ur råvarulagret i skärhallen, bearbetas och 

härdas efter kundens önskemål. Därefter läggs produkterna i ett färdigvarulager och kan 

levereras till kund mycket snabbare.  

 
Assembly To Order innefattar konkurrensfaktorer som leveranstid till kund, produktions-

volymer och produktvariation (Bellgran & Säfsten 2005). I tabell 4.1 visas hur faktorerna 

påverkas. Som syns är det hög produktvariation, produktionsvolymerna är medel och 

leveranstiden till kunden blir kort. Kundorderpunkten är anpassad efter vad Pilkington vill 

uppnå med sin produktion av Cut-size. 

 

Skärbord 

Råvarulager (färdig belagda 
standardprodukter) 

Härd-
process 

Vagn med glas som ska vidare in i 
färdigvarulager 

Från Beläggningsprocess  
(tillverkning mot lager) 

Till Färdigvarulager 

Tillverkning mot 
kundorder 

Figur 4.2 Förändring av materialflöde in och ut från 

bearbetningsprocessen med härdbar ytbeläggning. 

Försörjnings-
perspektiv 

Efterfråge-
perspektiv 

ATO 

KOP 

Prognosstyrda 
aktiviteter 

Kundorderstyrda 
aktiviteter 

Figur 4.3 Kundorderpunkten (baserad på Bellgran, M. & Säfsten K. (2005) fig. 3.9 s. 89 och 

Olhager, J. (2000) fig. 1.4 s. 23). 

Bearbetningsprocess Floatglas- och beläggningsprocess 

Montering mot order - 
ATO 
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Egenskap ATO 

Leveranstid till kund Kort 

Produktionsvolymer Medel 

Produktvariation Hög 

 

Det är viktigt att kunna beräkna hur många färdigbelagda standardskivor som ska tillverkas 

och läggas i råvarulagret i skärhallen för en viss period för att ha kommande periods behov 

förberett. Det gör att monteringen/ sluttillverkningen mot kundorder kommer igång snabbt 

och tid sparas. Vid beräkningen av antalet standardglasskivor som ska beläggas för att täcka 

en viss periods behov används en partiformningsmetod, ”bedömd och ekonomisk behovs-

täckningstid” (Jonsson & Mattsson 2003). Enligt Jonsson & Mattsson (2003) är bedömd 

behovstäckningstid en partiformningsmetod som innebär att orderkvantitet väljs utifrån 

erfaren bedömning så att den täcker en vald planeringsperiod. Ekonomisk behovstäckningstid 

utgår ifrån avvägningen mellan lagerhållningssärkostnaden och ordersärkostnaden. 

Orderkvantitet för partiformningsmetoderna är varierande och behovstäckningstiden är fast, 

se figur 4.4.   

 
För Pilkington är lämplig planeringsperiod veckovis, eftersom beläggningsprocessen måste 

planera batcherna i tid så att den utnyttjas på bästa sätt. Därför är behovstäckningstiden fast 

för att få det repetitivt. I tabell 4.2 illustreras användningen av partiformningsmetoden 

bedömd behovstäckningstid som ligger på var tredje vecka (Jonsson & Mattsson 2003). 

Nettobehovet är det kunderna beställer, orderkvantitet det som tillverkas och kvar blir 

lagersaldot för varje vecka. Principen är att se till förra periodens behov och efterfrågan, 

eftersom det är den som är nyast och lättast att planera efter, och beräkningarna baseras på det 

(Olhager 2000). 

 

 

 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nettobehov 10 6 19 8 13 27 17 12 6 

Orderkvantitet 35   48   35   

Lagersaldo 25 19 0 40 27 0 18 6 0 

 

För Pilkington finns möjligheten att antingen köra mindre orderkvantiteter om beläggningen 

inplaneras och körs en gång i veckan, vilket ger mindre lagerhållningssärkostnader såsom 

Bedömd/Ekonomisk 

behovstäckningstid 

partiformningsmetod 

Behovstäckningstid - 

Fast 

Orderkvantitet - 

Varierande 

Figur 4.4 Struktur för bedömd/ekonomisk partiformningsmetod     

(baserad på Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2003) fig. 11.16 s. 266). 

Tabell 4.1 Kundorderpunkt och möjlighet till att uppfylla olika konkurrensfaktorer 

(baserad på Bellgran, M. & Säfsten K. (2005) tabell 3.5 s. 89). 

Tabell 4.2 Illustration av lagerutvecklingen vid användning av partiformningsmetoden fast 

behovstäckningstid (Jonsson P. & Mattsson S-A. (2003) fig. 11.19 s. 271). 
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lokalkostnader och hanteringsutrustning. Alternativt kan större batcher köras åt gången t.ex. 

varannan vecka, vilket ger mindre ordersärkostnad. Ordersärkostnaden beräknas utifrån 

egentillverkade artiklar och baseras därför på omställningstid, såsom inställning av maskin 

och förebyggande underhåll. Det kan då även tas i beaktande vilken ekonomisk behovs-

täckningstid som passar respektive beläggning för att få de totala kostnaderna optimala. Först 

beräknas ekonomisk orderkvantitet, EOK, och därefter beräknas den ekonomiska behovs-

täckningstiden i perioder, EBT (Jonsson & Mattsson 2003). 

 

CI

SD
EOK






2
 

 

D = Medelefterfrågan per tidsenhet (baserat på förra periodens efterfrågan) 

S = Ordersärkostnaden per ordertillfälle (i detta fall baserat på kostnaderna för ställtider av 

beläggningsmaskinen) 

I = Lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 

C = Artikelvärde per styck 

 

Ekonomisk orderkvantitet beräknar den optimala orderkvantiteten som har lägst total kostnad, 

baserat på lagerhållningssärkostnad och ordersärkostnad, vilket ger ett tillfredsställande 

beslutsunderlag (Jonsson & Mattsson 2003). 

 

D

EOK
EBT   

Antagande är att den ekonomiska orderkvantiteten är 20 stycken per beläggningsstillfälle. 

Medelefterfrågan per vecka är uppskattat till 13 stycken. 

 

541
13

20
,EBT  

Den ekonomiska behovstäckningstiden blir 1,5 veckor för vad den ekonomiska 

orderkvantiteten uppskattas att täcka. Dock är det bra att ha i beaktande att ytbeläggningen 

har utfall på ca 90%, vilket betyder statistiskt att 18 stycken blir godkända. Det gör att 

behovstäckningstiden förmodligen bara kommer täcka en veckas behov eftersom det är viktigt 

att se till att det finns marginal till förändrad efterfrågan. Alternativt kan en säkerhetsmarginal 

beräknas så att 20 stycken ska bli godkända. Viktigt att även ha i åtanke är det förebyggande 

underhåll och de ställtider som finns kan dra ut på tiden, vilket gör att det är bra att även göra 

en marginal för det. Samma procedur görs varje vecka för att täcka kommande periods behov 

och se hur länge orderkvantiteten kan täcka behovet. Partiformningsmetoderna kan lätt 

anpassas till efterfrågeförändringar. Då efterfrågan ökar gör orderkvantiteten likaså för att 

täcka behovstäckningstiden (Jonsson & Mattsson 2003). 

4.2.2 Key Account Manager- KAM 

En Key Account Manager (KAM) hjälper företag att utvecklas i samarbete med företagets 

nyckelkunder. Att arbeta som KAM innebär att säkerställa en god och långsiktig 

affärsrelation med de viktigaste kunderna företaget har. I rollen ingår även att koppla samman 

rätt personer hos ens egna och kundens företag (Laurelli 2007). Arbetet börjar med att 

analysera vilka nyckelkunderna är och utvärdera dem. Nyckelkunder behöver inte enbart vara 

kunder som köper störst volymer, utan det kan vara kunder som är betydelsefulla på andra sätt 

t.ex. har hög status eller för in Pilkingtons produkter på nya marknader. KAM inriktar sig på 
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att få fram dessa kunders behov och se till att få dem producerade. En Key Account Manager 

kan sägas vara kundens representant i det egna företaget och gör att företaget kommer 

närmare sina kunder. Målet med detta är självklart att stärka sin position, bli konkurrens-

kraftigare, behålla kunderna samt öka lönsamheten. Goda relationer och långsiktigt arbete 

med nyckelkunder kan vara av stor betydelse för ett företags fortlevnad och utveckling (Lilja 

2009). 

 

För Pilkington finns ett värde i en Key Account Manager och nyttan av att arbeta med 

nyckelkunder. Det gäller att både behålla dessa kunder och att utveckla relationen i en 

gynnsam riktning för båda parter. För Pilkington och deras Key Account Manager är det 

viktigt att kunna tillgodose kundens krav, som är snabb leveranstid och hög produktvariation, 

vilket underlättas då produktionen är formad efter montering mot kundorder (ATO). Med Key 

Account Manager stärks banden och kommunikationen med de viktigaste kunderna samt 

arbetet sinsemellan skapar förtroende. Det finns då stora möjligheter att kunna få fler kunder 

eftersom efterfrågan ökar och Pilkington får status som nyckelleverantör. Tillsammans med 

kunderna kan ett större samarbete utvecklas t.ex. med införandet av leverantörsstyrda lager 

(Lilja 2009).  

4.2.3 Leverantörsstyrda lager – Vendor Managed Inventories (VMI) 

Leverantörsstyrda lager innebär att leverantören avlastar sin kund och tar över en del av 

arbetsuppgifterna i orderprocessen, se figur 4.5. Vissa moment och mellanhänder i själva 

orderprocessen är då inte nödvändiga, utan lagersaldot i kundens system hämtas av 

leverantören, som direkt läggs in i leverantörens tillverkning eller lagerplockning. Det betyder 

att leverantören har fått tillgång till information från kunden om aktuella kvantiteter i lager, 

aktuell försäljning, prognoser och leveransplaner. Leverantören styr då kundens lager, utifrån 

information angående saldo och efterfrågan, och kan därigenom planera lagerpåfyllnaden. 

Överenskommelse mellan parterna är viktigt t.ex. så att min- och maxgränser som kvantiteten 

i kundens lager alltid måste hålla sig till är bestämd (Jonsson & Mattsson 2005).  

 

 
 

För Pilkingtons del ska leverantörsstyrda lager användas på de kunder som betraktas som 

nyckelkunder och som tillsammans med en Key Account Manager har byggt upp ett 

förtroende med. Det gör att kunden har tillit för att Pilkington styr lagret. Genom att ha 

tillgång till kundens lager och få information t.ex. dagligen om aktuell lagernivå, förväntad 

förbrukning eller framtida prognoser, kan Pilkington tidigare börja förbereda och arbeta med 

beställningen. Tillverkningen blir då mer proaktiv och är bättre förberedd samt kan med god 

Kund Leverantör 

Figur 4.5 Principillustration av leverantörsstyrda lager 

(Jonsson, P.& Mattsson, S-A. (2005) fig 16.6 s. 456). 
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planering undvika att störningar uppstår. Det är viktigt att tillsammans med kunden arbeta 

fram ett optimalt sätt för hur påfyllningen av kundens lager ska ske. Det är också viktigt att ge 

information om inplanerad påfyllnad och sända leveransaviseringar i samband med 

leveransen (Jonsson & Mattsson 2005). I figur 4.6 visas informationsflödet mellan kund och 

leverantör. Leverantören får tillgång till information om kundens lagernivåer och behov samt 

planerar in påfyllnadsorder och skapar en inköpsorder i kundens system. Leverantören är den 

som genomför kunden inköps- och materialplaneringsaktiviteter. Själva orderbehandlings 

momentet sker indirekt då inköpsorder läggs (Jonsson & Mattsson 2003).  

 

Tillämpningen av leverantörsstyrda lager kräver ett fungerande kommunikationssystem. Det 

möjliggör ett lättare sätt att utbyta information mellan parterna. EDI, Electronic Data 

Interchange, är ett online kommunikationssystem som skickar order eller fakturor elektroniskt 

mellan olika företag (Segerstedt 2008). Online kommunikation innebär att leverantören via 

Internet är uppkopplad mot kundens affärssystem och utför lagerstyrningsarbetet direkt i 

systemet. I figur 4.7 visas några vanliga EDI-meddelande och hur de fungerar (Jonsson & 

Mattsson 2005). EDI kan standardiseras med bokstavskombinationer för att lättare förstå som 

mottagande part vad ärendet avser och vad meddelandet som skickas innehåller. För 

leveransplan står förkortningen DELFOR, vilket betyder delivery forecast. Kommunikations-

systemet är främst användbart då det är frekventa utbyten av information. EDI kräver ofta 

stora investeringar och hög IT-kompetens för att det ska fungera (Jonsson & Mattsson 2005). 

 

 

 

 

Kund 

 

 

 

Leverantör 

Inköpsorder (ORDERS) 

Faktura (INVOIC) 

Avrop (DELJIT) 

Leveransplan (DELFOR) 

Leveransbesked (DESADV) 

Ordererkännande (ORDRSP) 

Figur 4.7 Exempel på vanliga EDI-meddelande mellan kunder och 

leverantörer. (Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2005) fig. 17.3 s. 477) 

Kund 

Leverantör 

Order-

behandling 
Utleverans-
planering 

Tillverkning Utleverans 

Inköp Material-
planering 

Behov av 
material 

Material 
tillgängligt 

Figur 4.6 Informationsflöden vid leverantörsstyrda lager 

(Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2003) fig. 15.6 s. 360). 
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Med EDI kan tid och pengar sparas tack vare att onödig pappershantering försvinner. Den 

digitala hanteringen av informationsflödet minskar risken för fel och dubbelarbete. Det är en 

effektivisering och besparing för kunden medan det är en strategisk vinst för Pilkington som 

leverantör, som knyter kunden fastare till sig (Malmberg 2008). Det finns också möjlighet för 

kunden att använda sig av digital hantering och göra sin beställning direkt i Pilkingtons 

system, s.k. kundstyrd orderprocess. 

4.2.4 Kundstyrd orderprocess 

Kundstyrd orderprocess innebär att leverantören och kunden samarbetar, där kunden tar över 

en del av arbetsuppgifterna i orderprocessen, se figur 4.8. Processen startar när ett material-

behov uppstår hos kunden. Kundföretaget registrerar då sin order direkt i leverantörens 

affärssystem som i sin tur går direkt till tillverkning eller lagerplockning. Leverantörens egen 

personal behöver då inte utföra orderbehandlingsarbetet. När kunden registrerar sin order kan 

tillgång till lagerstatus, leveranstid och priser finnas tillgängligt för att underlätta arbetet. Det 

gör att kunden inte behöver ta kontakt med leverantör utan får den information som behövs 

med en gång. Själva processen blir då ännu mer arbetsbesparande både för kunden och 

leverantören. Även med kundstyrd orderprocess måste kunden koppla upp sig mot 

leverantörens affärssystem genom att t.ex. gå in på Pilkingtons hemsida för att smidigt lägga 

in sin order, där online kommunikation med EDI är lämpligt (Jonsson & Mattsson 2005).  

 

4.2.5 Integrering av affärs- och planeringssystem samt centralisering av kundkontakt 

För att kundstyrd orderprocess och leverantörsstyrda lager samt beställningar från andra 

kunder som väljer att ringa in ska fungera optimalt är integrering av ett samkört affärs- och 

planeringssystem viktigt att beakta. Som beskrivits tidigare går ordern igenom SAP och 

bekräftas för att sedan planeras in i Pilkingtons egna planeringssystem PROST, vilket totalt 

tar drygt sex timmar. Genom att integrera systemen och ha en orderinläggare som har ansvar 

samt kan hantera båda system minskas onödiga mellanhänder. Orderinläggaren kan då lägga 

in ordern direkt i ett gemensamt system. Dessutom kan orderinläggaren hjälpa kunden att hitta 

det den vill ha, meddela kunden vad det kostar, när ordern beräknas vara levererad och hur 

lagersaldot ser ut eftersom orderinläggaren har tillgång och kunskap om den informationen. 

Arbetet med kundkontakten blir mer centraliserad vilket underlättar för både kunden och 

Pilkington då det endast krävs ett kontakttillfälle eller telefonsamtal där både orderinlägg och 

orderbekräftelse sker.  

Kund Leverantör 

Figur 4.8 Principillustration av kundstyrda orderprocesser 

(Jonsson, P.& Mattsson, S-A. (2005) fig. 16.5 s. 454) 
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4.3 Sammanfattning för reducering av orderflödets ledtid 

Förutsättningarna för att kunna reducera orderflödesledtiden är att utveckla en härdbar 

ytbeläggning. Det gör att materialflödet blir bättre anpassad till produktionens och 

processernas upplägg samt ger mindre förflyttningar av material, se figur 4.9. Pilkington 

kommer då att kunna behärska en proaktiv tillverkning. 

 
Tabell 4.3 illustrerar hur orderflödets ledtid reducerats utifrån de lösningar som tagits fram. 

Dag ett kommer order in. Den beställda beläggningen tas ur råvarulagret i skärhallen och 

bearbetas till Cut-size. Samtliga moment i skärhallen görs och leverans sker samma eller nästa 

dag till kunden, beroende på leverans och packningens inverkan, se bilaga 6. Kunden får 

produkten en vecka efter att beställningen är gjord. 

 

 

 

 

I bilaga 6, aktivitetslista för härdbar ytbeläggning, visas hur lång tid momenten tar och Gantt-

schemat i bilaga 7 visar hur de ligger över tiden. Den administrativa ledtiden minskar från 

drygt sex timmar till ca en timme. Anledningen till att den administrativa ledtiden minskar är 

p.g.a. leverantörsstyrda lager, kundstyrd orderprocess och etablering av affärs- och 

planeringssystem. Antingen lägger kunden in sin order själv på Pilkingtons hemsida eller så 

styr Pilkington kundens lager. Huvudsaken är att samkörning av SAP och PROST görs då det 

är en person som blir ansvarig för orderbehandlingen. Det gör att Pilkington blir bättre 

förberedda på vad som ska tillverkas. Några steg i orderprocessen, t.ex. onödigt 

pappersarbete, undviks och det gör att det sparas mycket tid och arbetet går smidigt. 

Pilkington får förtroende från kunden genom en Key Account Manager som är kundens 

representant i företaget. Det blir då lättare att tillämpa leverantörsstyrda lager samt att 

tillgodose lösningar som motsvarar kundens krav. Att uppfylla kundernas krav och skapa ett 

integrerat samarbete gör Pilkington mer konkurrenskraftiga och gör att den administrativa 

ledtiden minskas och därmed orderflödets ledtid. 

Som också syns i bilaga 6 är beläggningsprocessen inte inräknad i orderflödesledtiden 

eftersom kundorderpunkten ligger efter den, s.k. sluttillverkning av kundorder. Vid 

kundorderpunkten, ATO, kan ett lager med belagda standardglasskivor förberedas inför 

bearbetningsprocessen och produktionssystemet kan därmed effektiviseras. 

Beläggningsprocessen kan då utnyttjas optimalt genom att beräkna lämplig orderkvantitet 

utifrån bedömd eller ekonomisk behovstäckningstid. Större batcher kan köras åtgången för att 

Dag Arbetsordning 
1-2 Order kommer in. Bearbetas i skärhall i samtliga moment + leverans 

från Pilkington 

8-9 Kunden får produkten (1 veckas leverans) 

Beläggnings- 
processen 

Bearbetnings- 
processen 

Figur 4.9 Materialflöde för härdbar ytbeläggning. 

Till färdig-
varulager 

Från 
floatglas-
processen 

Tabell 4.3 Reducering av orderflödesledtiden. 
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täcka en längre tid, dock måste hänsyn tas till lagerhållningssärkostnaden. Antalet 

omställningar kan också optimeras för att få en låg ordersärkostnad. För Pilkingtons 

produktion är ATO den kundorderpunkt som ska tillämpas eftersom kundkraven tillgodoses. 

Det är att den höga produktvariationen behålls, produktionsvolymerna är medel och 

leveranstiden till kunden blir kort. Det betyder att orderflödesledtiden blir betydligt reducerat 

och anpassat till en bättre produktionsstruktur som kan utnyttjas och de viktiga 

konkurrensfaktorerna uppfylls. 

Aktivitetslistan som helhet visar att orderflödets ledtid minskas till mellan drygt två och åtta 

timmar, vilket motsvarar 1-2 arbetsdagar. Leveransen och packningen kommer istället att bli 

den del i orderflödesledtiden som tar längst tid efter effektiviseringen. Men orderflödets ledtid 

och tillverkningen kommer att reduceras betydligt, vilket gör att Pilkington blir konkurrens-

kraftiga och får en beställningsökning av Cut-size. 

I tabell 4.4 illustreras de lösningar som använts i arbetet och som stärker Pilkingtons styrkor 

och möjligheter. Lösningarna visar också vilka effektiviseringar av produktionssystemet de 

uppnår. De tillsammans leder till att orderflödesledtiden reduceras, vilket gör att Pilkington 

kan matcha sina konkurrenter. Det gör att Pilkington därmed minimerar svagheterna och 

hoten och får en beställningsökning av Cut-size. 

 

 

 

Styrkor och Möjligheter                                                  Effektiviseringar av produktionssystemet 

Utveckla härdbar ytbeläggning                                       Planering av produktionen 

Anpassat materialflöde                                                    Minimera förflyttningar 
                                                                                              Tid, tidsplanering 

Kundorderpunkt ATO                                                        Proaktiv tillverkning 
                                                                                              Behållen produktvariation 
                                                                                              Minimera tid  

Partiformningsmetod bedömd/ 
Ekonomisk behovstäckningstid                                       Planering av optimal orderkvantitet 

KAM                                                                                      Skapa förtroende 

Leverantörsstyrda lager                                                     Integrerat samarbete 
Kundstyrd orderprocess                                                    Orderbehandlingsprocessen 
Samköra affärs- och planeringssystem                           Administrativ ledtid 

 
 
 

Reducerar orderflödets ledtid 
Matchar konkurrenterna 

Minimerar svagheterna och hoten 
 
 
 

 
FLER KUNDBESTÄLLNINGAR AV CUT-SIZE 

 

Tabell 4.4 Styrkor och möjligheter som minimerar 

svagheterna och hoten och leder till fler kundbeställningar. 
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Det Pilkington måste se till att göra är att arbeta för att hinna ifatt konkurrenterna och kunna 

konkurrera med dem för att öka kundbeställningarna. Det betyder att en härdbar ytbeläggning 

först måste bli verklighet. Därmed kan Pilkington få orderflödesledtiden reducerad vilket gör 

dem mer konkurrenskraftiga och gör att beställningarna för Cut-size ökar. 

 



 

24 

5. Diskussion 

Min målsättning var att hitta lösningsförslag till att kunna reducera orderflödets ledtid 

samtidigt som produktvariationen behålls. Med en härdbar ytbeläggning är detta inga problem 

att kunna uppfylla och det gör att många effektiviseringar kan göras. I första hand gäller det 

alltså att införa en härdbar ytbeläggning för att kunna effektivisera sin produktion av Cut-size 

och få ett rakt materialflöde. Därefter kan och ska både planering av prognosstyrda aktiviteter 

för beläggningsprocessen införas samt beräkningar för optimal orderkvantitet som ska läggas 

i råvarulagret i skärhallen. Genom att göra det utnyttjas härdbar ytbeläggning och Pilkington 

kan förbereda sin produktion av Cut-size. Med detta som grund kan arbetet fortsätta med att 

integrera samverkan med kunderna och samköra affärs- och planeringssystem för att få ner 

den administrativa ledtiden. Det gör att leveranstiden till kunden minimeras samtidigt som 

samma höga produktvariation kan tillgodoses och göras på ett effektivt sätt. 

 

Genom att reducera orderflödesledtiden blir Pilkington mer konkurrenskraftiga vilket leder till 

en beställningsökning utav Cut-size. Orderflödets ledtid kan reduceras till drygt två timmar. 

Med leveranstiden kan kunden få sin beställning dag åtta eller nio, vilket är en stor reducering 

från dagens fem veckor. Förutsättningen är dock, och som arbetet baseras på, att en härdbar 

ytbeläggning införs. Utvecklingen för Pilkington hänger på att införa en härdbar ytbeläggning 

för att kunna åstadkomma en reducering av orderflödesledtiden och därmed bli konkurrens-

kraftiga, vilket bidrar till en beställningsökning av Cut-size. Arbetet med att införa en härdbar 

ytbeläggning är prioriterat och kommer att införas inom en snar framtid. 

Arbetet har för mig inneburit en stor utmaning som varit lärorikt och spännande. Jag har fått 

en djupare förståelse för hur de teoretiska kunskaperna kan tillämpas i praktiken. Arbetet har 

blivit mycket tillmötesgående av mina kontaktpersoner på Pilkington i Halmstad. Jag anser att 

min målsättning med arbetet är uppnådd då olika lösningsförslag beskrivs till hur orderflödets 

ledtid kan reduceras och hur arbetet ska struktureras upp vid en härdbar ytbeläggning. 

Lösningsförslagen är baserad på teori utifrån använd litteratur vilket gör resultaten trovärdiga. 

Mycket förståelse har lagts kring Pilkingtons förmåga, målsättning och vilja. Problem-

ställningarna i arbetet har besvarats och klarlagts. Då produktionssystemet blivit effektiviserat 

efter arbetets lösningsförslag kommer packningen och leveransen i Pilkingtons lager bli den 

del som tar längst tid i orderflödets ledtid, se bilaga 6. Det är något Pilkington kan fortsätta 

arbeta vidare med för att reducera orderflödesledtiden ännu mer och få ett mer effektivt 

produktionssystem. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen presenteras genom att besvara och sammanfatta problemformuleringarna. 

Tillvägagångssätt och vilka resultat arbetet har lett till sammanställs även i bilaga 1. 

Hur ser den nuvarande situationen ut och varför ser orderflödets ledtid ut som det gör? 

Nulägesanalysen tar upp hur situationen ser ut idag på Pilkington och vad som behöver 

förbättras samt effektiviseras. Den nuvarande situationen analyseras därför främst med 

hänsyn till hur layouten och materialflödet ser ut, se figur 6.1. Utifrån observationer av hur 

produktgruppen Cut-size flödar i produktionen med en ej härdbar ytbeläggning konstaterades 

det att materialflödet är komplext och kan inte anpassas efter tillverkningsstegens upplägg och 

struktur. Det gör att produktionen av Cut-size inte går att förbereda och arbetet sker reaktivt. 

Arbetssättet för produktionen av Cut-size måste då anpassas efter hur materialflödet och 

produktionen fungerar. 

 

En SWOT-analys beskriver vilka styrkor och möjligheter samt svagheter och hot som finns 

för Pilkington. Pilkington har en stor produktvariation som de måste kunna behålla för att 

kunna tillgodose kunderna med det de vill ha. Pilkington har även stor förmåga till att kunna 

utvecklas och matcha konkurrenterna vilket gör att svagheterna och hoten minimeras. SWOT-

analysen ger en grund för vad som är viktigt att fokusera på för fortsatt arbete, vilket är att 

reducera orderflödets ledtid. 

Orderflödets ledtid är på fyra veckor där den femte veckan är leveransen till kunden. Totalt ur 

kundens synvinkel är leveranstiden fem veckor efter det att kunden lagt sin order. Grunden till 

varför orderflödesledtiden ser ut som den gör är att Pilkington inte har utvecklat en härdbar 

ytbeläggning. Det beror på att konkurrenterna varit före och infört patent på de härdbara 

ytbeläggningar de hittat. Materialflödet kan då inte effektiviseras eftersom hänsyn måste tas 

till beläggningsprocessen. Det går då inte att förbereda och planera produktionen vilket gör att 

Pilkingtons orderflödesledtid blir fyra veckor och konkurrenternas, med härdbar 

ytbeläggning, blir bara några timmar.  

Efterfrågan ökar på marknaden för Cut-size och det blir alltmer viktigare att leveranstiden till 

kunden och orderflödesledtiden kan reduceras, för att Pilkington ska bli mer konkurrens-

Beläggnings- 
processen 

Figur 6.1 Nuvarande materialflöde. 

Från 
floatglasprocessen 

Till 
färdigvarulager 

Bearbetnings- 
processen 
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kraftiga och få en beställningsökning av Cut-size. Fokus läggs på att utveckla en härdbar 

ytbeläggning som gör att mycket är vunnet för att kunna reducera orderflödesledtiden. 

Kunderna skulle bli mer nöjda eftersom flera av deras krav uppfylls och de väljer Pilkington 

som leverantör. 

Hur kan orderflödets ledtid reduceras, samtidigt som produktvariationen behålls, för att få 

fler kundbeställningar av produkterna Cut-size och bli mer konkurrenskraftiga? 

Utifrån nulägesanalysen, observationer, diskussioner och intern information strukturerades 

åtgärder upp för Pilkingtons möjlighet och förmåga till att kunna reducera orderflödesledtiden 

och behålla produktvariationen, se bilaga 1. Nedanstående åtgärder och lösningsförslag ska 

leda till en vidareutveckling av Pilkingtons produktion av Cut-size och minimera svagheterna 

och hoten.  

o Utveckla härdbar ytbeläggning. 

Om en härdbar ytbeläggning utvecklas och införs kan hela produktionssystemet för Cut-

size effektiviseras och därmed orderflödesledtiden. Materialflödet blir rakt och anpassas 

bättre efter tillverkningsstegen, se figur 6.2. Beläggningsprocessen kan då göras före 

bearbetningsprocessen, vilket gör att produktionen kan förberedas betydligt. 

Förflyttningar minimeras och flödet blir bättre anpassat efter produktionen.  

 

Utveckling av en härdbar ytbeläggning skulle innebära att svagheterna och hoten 

minimeras och Pilkington kommer till samma nivå som sina konkurrenter. Pilkington blir 

då mer konkurrenskraftiga och kan arbeta med att få ett effektivare produktionssystem 

som leder till en reducering av orderflödesledtiden och beställningsökning av Cut-size.  

o Införa kundorderpunkt Assembly To Order. 

Assembly To Order, ATO, innebär att Pilkington utifrån en härdbar ytbeläggning kommer 

att kunna ha beläggningsprocessen som en prognosstyrd aktivitet. Det gör att det finns ett 

förberedande lager då kundorder inkommer och bearbetningsprocessen kan sätta igång 

direkt, se figur 6.2. Bearbetningsprocessen är inte längre styrd av beläggningsprocessen. 

Med ATO kan Pilkington lättare hantera inkommande kundorder och kunna tillgodose 

kunden med hög produktvariation och snabb leverans, se tabell 6.1. Pilkington kommer då 

att uppfylla och behålla viktiga konkurrensfaktorer och kunna reducera orderflödets ledtid. 

 

 

 

 

Beläggnings- 
processen 

Bearbetnings- 
processen 

Figur 6.2 Materialflöde för härdbar ytbeläggning. 

Till färdig-
varulager 
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27 

 

 

 

 

Egenskap ATO 

Leveranstid till kund Kort 

Produktionsvolymer Medel 

Produktvariation Hög 

 

I och med att ett förberedande lager kan införas, som gör att Pilkington blir bättre 

förberedda på inkommande kundorder, kan lämpligen en optimal orderkvantitet beräknas 

med hjälp av en partiformningsmetod. Det gör att Pilkington kommer att ha bättre koll på 

efterfrågan och hur mycket de ska producera och lägga i lager under en viss period för att 

minimera totalkostnaden.  

o Integrera samarbete med kunderna. 

Med en Key Account Manager, KAM, kan ett förtroende och en stark affärsrelation med 

kunderna skapas. KAM tar reda på kundernas behov och vad de efterfrågar. Nyckelkunder 

fastställs och en integrerad samverkan mellan Pilkington och deras viktigaste kunder kan 

främjas med förtroende som grund. Leverantörsstyrda lager, där Pilkington styr kundens 

lager, kan införas. Även kundstyrd orderprocess där kunden själv lägger in sin order i 

Pilkingtons affärssystem, t.ex. via hemsidan. Att arbeta med att samköra affärs- och 

planeringssystem gör att arbetet med orders blir effektivare då en har ansvar för 

processen. Det gör att orderbehandlingsprocessen effektiviseras och tid sparas, främst den 

administrativa ledtiden, se bilaga 4 och 6 för att få en jämförelse.  

 

Som syns i bilaga 6, aktivitetslista för härdbar ytbeläggning, kommer orderflödesledtiden att 

kunna reduceras till drygt två timmar som mest. Det som gör att orderflödesledtiden kan bli 

drygt åtta timmar är själva packningen på lastbil i Pilkingtons lager, vilket kommer att bli den 

del som tar längst tid efter effektiviseringarna. I tabell 6.2 visas orderflödets ledtid som max 

kommer att ta upp till nio dagar med leveranstiden.  

 

 

 

 

 

 

 

För att Pilkington ska kunna utveckla sin verksamhet är en förutsättning att en härdbar 

ytbeläggning införs för att kunna förändra materialflödet och den nuvarande situationen. Som 

nulägesanalysen tar upp innebär en härdbar ytbeläggning att Pilkington kan anpassa sin 

produktion bättre och minimera de svagheter och hot som finns. Det gör att orderflödets ledtid 

kan reduceras betydligt vilket betyder att kundens krav uppfylls och konkurrensfaktorerna 

uppnås bättre och det leder till en beställningsökning av Cut-size. 

 

Dag Arbetsordning 
1-2 Order kommer in. Bearbetas i skärhall i samtliga moment + leverans 

från Pilkington 

8-9 Kunden får produkten (1 veckas leverans) 

Tabell 6.1 Kundorderpunkt och möjlighet till att uppfylla olika konkurrensfaktorer 

(baserad på Bellgran, M. & Säfsten K. (2005) tabell 3.5 s. 89). 

Tabell 6.2 Reducering av orderflödesledtiden. 
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7. Fortsatt arbete och rekommendationer 

Arbetet har sammanställt ett antal lösningsförslag på hur Pilkington i Halmstad skulle kunna 

effektivisera sitt produktionssystem med utgångspunkt i nulägesanalysen. Nulägesanalysen 

kommer fram till att Pilkington är i behov av att utvecklas och införa en härdbar ytbeläggning 

för att kunna matcha konkurrenterna. Utvecklingsmöjligheter för Pilkington och en härdbar 

ytbeläggning är stora eftersom produktionen av Cut-size kan planeras bättre vilket gör att 

kundorderpunkten kan ändras och bättre uppfylla kundkraven.  Den administrativa ledtiden 

effektiviseras eftersom orderbehandlingsprocessen kan göras smidigare och underlättar då 

själva beställningsmomentet. Analysarbetet och lösningarna är baserade på reliabel data och 

säkerställer arbetets trovärdighet. Effektiviseringar av produktionssystemet som jag kom fram 

till är ett steg i rätt riktning för att kunna reducera orderflödesledtiden och nå arbetes syfte – 

en beställningsökning av Cut-size och att bli mer konkurrenskraftiga – samt för att kunna 

vidareutvecklas ytterligare.  

De utvecklingsmöjligheter arbetet tagit upp är en början på att få ett mer effektivt 

produktionssystem. Fortsättningsvis för att reducera orderflödesledtiden ytterligare kan 

Pilkington arbeta mer och vidare med de delar orderflödesledtiden innefattar och ständigt göra 

förbättringar för att vidareutvecklas. Det är också viktigt att ständigt studera efterfrågan för att 

uppdateras och för att se till att producera efter den för att konkurrera. Leveransen och 

packningen på lastbilar blir den delen som kommer att ta längst tid då en effektivisering som 

arbetet beskrivit är gjord och är lämpligen nästa steg i utvecklingsarbetet.  

Min rekommendation är att Pilkington ska utveckla och införa en härdbar ytbeläggning så fort 

som möjligt. Detta leder, enligt mitt tidigare resonemang, till en förändring av materialflödet 

och produktionen eftersom den anpassas bättre till produktionssystemet. Utifrån en härdbar 

ytbeläggning kan sedan flera effektiviseringar göras som lättare kan planeras, klara av 

förändringar och understödja arbetet, både för Pilkington och också för kunderna. En härdbar 

ytbeläggning skapar gynnsammare förutsättningar för arbetet till att nå en reducering av 

orderflödesledtiden, att kunna matcha konkurrenterna och till att få en beställningsökning av 

Cut-size. Härdbar ytbeläggning innebär en stor förändring och en tryggare framtid för Cut-

size produktionen samt för Pilkington i Halmstad.  
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Bilaga 1 Metod och tillvägagångssätt 



 

 

Bilaga 2 Vägar till marknaden för Cut-size och Pilkingtons kunder 
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Bilaga 3 Floatglasprocessen 



 

 

Bilaga 4 Aktivitetslista ej härdbar beläggning 

 

 

 ej härdbar beläggning (titan)

Aktivitet Ansvarig Tidsresurs/order Anteckning

Orderbehandling

Order in Orderinläggare SAP Order från kund

Administrativ ledtid 1 Orderinläggare SAP 6 timmar
Beslut, registrering i SAP 

och bekräftelse av order

Administrativ ledtid 2
Planering av order i 

produktion PROST
0,5 timmar PROST

Leverans och packning från 

Pilkington

Arbetsledare för 

packning/leverans
20 minuter/emballage

ca 30 emballage/lastbil   hel 

lastbil 6 timmar

Bearbetning

Skär Operatör1

Slip Operatör1

Härdning Operatör1

totalt 0,5 timmar

Beläggning

Beläggning 1 Operatör2 1 timme
2 h ställtid. Varje beläggning 

körs en gång i veckan

Beläggning 2 Operatör2 1 timme
2 h ställtid. Varje beläggning 

körs en gång i veckan

Summa ca 9,5 - 15,5 timmar Av total tid 4 veckor

Aktivitetlista Cut-size



 

 

Bilaga 5 Gantt-schema ej härdbar beläggning 

 

 

 ej härdbar beläggning (titan)

v.1 v.2 v.3 v.4

Orderbehandling

Order in

Administrativ ledtid

Leverans från Pilkington

Bearbetning

Skär

Slip

Härdning

Beläggning

Beläggning 1

Beläggning 2

Beläggningsprocess i timmar

Underhåll 16

Ställtid av ESG-maskin vid byte 

av beläggning
2

Gantt schema Cut-size

Orderflöde

Ställtid av ESG-maskin vid byte av produkt och beläggning sker                    

6-8 ggr/vecka, 2-4 ggr/dag.

Underhållet sker en gång i veckan, då metallen titan måste förnyas

 



 

 

Bilaga 6 Aktivitetslista härdbar ytbeläggning 

 

 

härdbar beläggning (sispa)

Aktivitet Ansvarig Tidsresurs/order Anteckning

Orderbehandling

Leverans och packning från 

Pilkington

Arbetsledare för 

packning/leverans

20 minuter/ 

emballage

ca 30 emballage/lastbil                  hel 

lastbild 6 timmar

Bearbetning

Skär Operatör

Slip Operatör

Härdning Operatör

totalt 0,5 timmar

Beläggning

Prognostisering av lager Operatör/ planerare
Förberedelse innan produktionsstart 

av Cut-size (ej med i dess orderflöde)

Summa 2,5 timmar Av total tid 2,5 - 8,5 timmar

Prognostisering av lager tar tid att beräkna, men görs inte under själva orderflödets process med en härdbar 

beläggning och minskar därmed orderflödets längd. 

Aktivitetlista Cut-size

Order in och administrativ 

ledtid

Orderinläggare och 

planering av order
1 timme

Leverantörsstyrda lager/Kundstyrd 

orderprocess/KAM. Gemensamt 

program för SAP och PROST



 

 

Bilaga 7 Gantt-schema härdbar ytbeläggning 

 

 

härdbar beläggning (sispa)

v.-1 v.1

Orderbehandling

Order in

Administrativ ledtid

Leverans från Pilkington

Bearbetning

Skär

Slip

Härdning

Beläggning

Prognostisering av lager

Beläggningsprocess i h

Underhåll 16

Ställtid av ESG-maskin vid 

byte av produkt och 

beläggning 2

Gantt schema Cut-size

Orderflöde

Underhållet sker en gång i veckan, då metallen sispa måste 

förnyas

Ställtid av ESG-maskin vid byte av produkt och beläggning sker 

några gånger i veckan, dock inte lika ofta som titan eftersom 

större batcher kan köras och orderkvantiteten optimeras  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


